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 ملقتضيات القوانين التنظيمية املتعلقة  طبقا

 من القانون التنظيمي  152املادة   و السيما الترابية، بالجماعات 

 التنظيمي  القانون   من  112املادة  و املتعلق  بالجهات  111.14 رقم 

   القانون   من  177املادة و  األقاليمو   بالعماالت  املتعلق  112.14رقم  

 عمالأو الخاصة بنشر قرارات و  بالجماعات،املتعلق  113.14رقم التنظيمي 

 مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. 
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 الفهرس
 

 

 الحسيمة -تطوان  –جهة طنجة 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

 لتفويض قرارات ا

 التفويض في املهام والمضاء 

 17بتاريخ 211/1111أصيلة رقم -رئيس مجلس عمالة طنجةل قرار

 10 ......................................... يتعلق بالتفويض في اإلمضاء  1111أكتوبر 

 الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرارات 

 الشرطة الدارية

 2557/1111قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ملدينة لطنجة عدد 

يقض ي بتنظيم استغالل أماكن وقوف املركبات  1111شتنبر  51بتاريخ 

 10 ........................... في إطار التدبير املفوض لخدمات الركن. هااملؤدى عن

 لتفويض قرارات ا

 التفويض في املهام والمضاء 

 1111ماي 21بتاريخ  595/1111قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة عدد 

 22 ............................................................................ يقض ي بتفويض املهام

 جهة الشرق 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض 

 التفويض في املهام والمضاء

يتعلق  1111ماي  27بتاريخ  25رقم  قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي

 22 ................................................................. هام واإلمضاءاملالتفويض في ب

 1111غشت  52بتاريخ  25/1111قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي رقم 

 22 ...................................................... هام واإلمضاءاملالتفويض في بيتعلق 

 1111غشت  52بتاريخ  27/1111قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي رقم 

 23 ...................................................... هام واإلمضاءاملالتفويض في بيتعلق 

غشت  19بتاريخ  25/1111قرار لرئيس املجلس الجماعي لرأس املاء رقم 

 23 ........................................... لق بالتفويض في املهام واإلمضاءعيت 1111

 مكناس –جهة فاس 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 مالية وجبايات الجماعات 

 الجماعاتتحديد نسب وأسعار الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة 

 172رئيس املجلس الجماعي لجماعة واد أمليل رقم ل قرار جبائي جماعي

 واملؤرخ في  10معدل ومتمم للقرار الجبائي رقم  1111شتنبر  15بتاريخ 

املحدد لنسب الضرائب والرسوم والواجبات والحقوق  1112يناير 19

 23 ......................... واألتاوات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة واد أمليل

 22رئيس املجلس الجماعي لجماعة باب بودر رقم بائي تعديلي لقرار ج

يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات  1111يونيو  25تاريخ ب

 33 .......................................................... جماعة الاملستحقة لفائدة ميزانية 

يونيو  21بتاريخ  10رقم  رئيس مجلس جماعة الطايفةل جبائي تعديلي قرار

 1112فبراير  15بتاريخ  7يقض ي بموجبه تعديل القرار الجبائي رقم 1111

وات واملساهمات املستحقة لفائدة اتيحدد مبلغ الرسوم والحقوق واأل

 43 ....................................................................................... ميزانية الجماعة 

ـــم  قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي لغفساي ـــ ـــ ـــــاريـخ  52رقــ مايو  51بتــ

 50 .............. يتعلق بتنظيـم السيـر والجـوالن داخل جماعة  غفساي 1111

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء

 1111مايو 51بتاريخ  2519قرار لرئيس مجلس جماعة مكناس رقم 

 54 ...................................................................... املهام في تفويض اليتعلق ب

 1111مايو  51بتاريخ  2521رقم قرار لرئيس مجلس جماعة مكناس 

 54 .......................................................................املهامفي تفويض اليتعلق ب

 1111مايو 51بتاريخ  2522قرار لرئيس مجلس جماعة مكناس رقم 

 55 .......................................................................املهامفي تفويض اليتعلق ب

 القنيطرة -سال  -جهة الرباط 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

 الترابيةمالية وجبايات الجماعات 

 1011يوليوز  6بتاريخ  04د عدجسس عمالة الرباط قرار جبائي مل

يحدد مبسغ الرسوم والحقوق والتاوات املستحقة لفائدة ميزانية 

 55 ............................................................. مجسس عمالة الرباط

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 تسمية الشوارع واالزقة

ــــال عدد  ــ ــــة ســ ــــماعــ  يتعلق 1111أكتوبر  17بتاريخ  02قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــ

 58 ............. بتســمية بعض الطــرق العمــومية املتواجدة بتراب جــمـــاعة ســـال

 تنظيم السير والجوالن

ــيـس جـ ــــال عدقـــرار تنظيمي لرئــ ـــ ـــــة سـ  1111أكتوبر  17بتاريخ  01ـــــماعـ

يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية  داخل تراب 

 58 .................................................................................................. الجماعة 

ـــــال عدد  ـــــة ســـ ـــــماعـ ـــيـس جـ  1111أكتوبر  17بتاريخ  05قـــرار تنظيمي لرئـ

  يتعلق بتنظيم وقوف العربات ومحطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة

 62 ............................................................................... داخل تراب الجماعة
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 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء

 1111ماي  11بتاريخ  1755قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

 62 ...................................................... واإلمضاءهام امليتعلق بالتفويض في 

 التفويض في مهام االشهاد على صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها 

 1111ماي  11بتاريخ  1755قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

خ مضاء ومطابقة النسفويض في مهام االشهاد على صحة اإل يتعلق بالت

 63 .................................................................................................... ألصولها

 1111ماي  17بتاريخ  1015قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

قة مضاء ومطابفويض في مهام االشهاد على صحة اإل يتعلق بإلغاء الت

 64 ........................................................................................ النسخ ألصولها

 1111ماي  17بتاريخ  1017قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

يتعلق بالتفويض في مهام االشهاد على صحة االمضاء ومطابقة النسخ 

 64 .................................................................................................... ألصولها

 خنيفرة -جهة بني مالل 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها.

 القرارات الصادرة عن مجسس الجهة

 1111يونيو  12بتاريخ  17رقم  قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة

 64 ....... يتعلق بتفويض اإلمضاء في قطاع الصحة والشؤون االجتماعية

 1111يونيو  12بتاريخ  22قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

يتعلق بتفويض اإلمضاء في قطاع التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي 

 65 ................................................................................................ التطبيقي.

 1111يونيو  12بتاريخ  19قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

يتعلق بتفويض اإلمضاء في قطاع السياحة واالقتصاد االجتماعي 

 66 ........................................................................... .والتضامني

يونيو  12بتاريخ  21قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

يتعلق بتفويض اإلمضاء في قطاع الفالحة واملاء والتنمية  1111

 66 ............................................................................................... املستدامة.

 1111يونيو  12بتاريخ  0قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

يتعلق بتفويض اإلمضاء في قطاع الشؤون االقتصادية والثقافية 

 67 ............................................................................................... والرياضية.

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها.

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء

 1111يونيو  12 يتاريخ 25قليمي لخريبكة رقم قرار لرئيس املجلس اإل

 67 ................................................................. مضاءتفويض اإل  اءغبشأن إل

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 مالية وجبايات الجماعات الترابية

د نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة يحدت

 ميزانية جماعة

 12رقم  امباركرئيس املجلس الجماعي لحماعة اوالد قرار جبائي تعديلي ل

يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات  1111يونيو  21يتاريخ 

 68 ........................................................ جماعة الاملستحقة لفائدة ميزانية 

 الشرطة الدارية

تنظيم الحرف و األنشطة التجارية و الخدماتية واألخرى املسوثة 

 لسبيئة و املحيط

 1111يونيو  19بتاريخ  52رئيس مجلس جماعة اجلموس رقم قرار ل

منظم للحرف و األنشطة التجارية و الخدماتية واألخرى امللوثة للبيئة و 

 75 ..................................................................................................... املحيط

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء

يقض ي  1111 يونيو  27بتاريخ  12ي زم عدد جماعة وادقرار لرئيس 

 80 ................................................................................... .بتفويض اإلمضاء

 األصولهالتفويض في مهام الشهاد على صحة المضاء ومطابقة النسخ 

أكتوبر  1املؤرخ في  15قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم رقم 

بخصوص تفويض  1111يناير  15بتاريخ  2املتعلق بإلغاء القرار رقم  1112

 81 .............. .ألصولها مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ

 سطات-جهة الدار البيضاء

 مجالس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرارات الصادرة عن 

 الشرطة الدارية

 السير والجوالن

  1111ماي  12بتاريخ  10قرار لرئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة رقم 

 82 .......... يتعلق بوضع عالمات التشوير الطرقي بتراب جماعة دار بوعزة

 إحداث مرفق الشرطة الدارية

 بتاريخ 12/1111 عدد عزوز أوالد جماعة مجلس لرئيس تنظيمي قرار

 83 ....................  اإلدارية الشرطة مرفق إحداث بشأن 1111 يونيو 15

 ختصاصاتهااتنظيم إدارة الجماعة وتحديد 

ابريل  19بتاريخ  15جماعة كدية بني دغوغ رقم قرار لرئيس مجلس 

 86 ...................... يتعلق بالهيكل التنظيمي لجماعة كدية بن دغوغ 1111

 النوعإحداث وتكوين هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

ــــم  ـــــة الـدار البيضـاء رقـــ يونيو  19بتاريخ  551قـرار لرئيـسة مجـــلس جماعـــ

يقــض ي بإحداث وتكوين هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  1111

 93 ........................................... النوع على مستوى جماعة الدار البيضاء.

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء

شتنبر  21بتاريج  12/1111قرار لرئيس مجلس جماعة برشيد عدد 

 96 ................................................ املهامفي  تفويض اليقض ي بإلغاء  1111

شتنبر  21بتاريج  15/1111قرار لرئيس مجلس جماعة برشيد عدد 

 96 ......................................................... املهامفي تفويض اليقض ي ب 1111
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يونيو  27 بتاريخ 15/2022 رقم املباركيين الجماعي املجلس لرئيس قرار

 اكتوبر 15 بتاريخ 17/1112 رقم القرار وتعويض بإلغاء تعلقي  1111

 96 ................................ الصالحيات بعض بتفويض القاض ي  1112

 التفويض في مجال الحالة املدنية

بتاريخ  1111/ 15 س الجماعي لجماعة سيدي عابد رقمقرار لرئيس املجل

 97 ..... يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 1111يوليوز  17

بتاريخ  15/1111املجلس الجماعي لجماعة سيدي عابد رقم  قرار لرئيس

 97 ..... يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 1111يوليوز  17

 االشهاد على صحة االمضاءات ومطابقة النسخ ألصولهاالتفويض في 

 1111يونيو  11بتاريخ  212رئيس املجلس الجماعي للشالالت رقم ل قرار

اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ  بالتفويض في مهاميقض ي 

 97 ................................................................................ ألصولها

 آسفي –جهة مراكش 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واالقاليم ورؤسائها

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام

 1111شتنبر  11بتاريخ  25قرار لرئيسة مجلس عمالة مراكش عدد 

 98 ...................................................................... بتعلق بالتفويض في املهام

 ات ورؤسائهاجماعاملقررات والقرارات الصادرة عن مجالس ال

 قرارات التفويض

 التفويض في املهام والمضاء 

 11بتاريخ:  11قرار لرئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة رقم 

 98 .... 1112اكتوبر 21بتاريخ    15 يقض ي بإلغاء القرار رقم  1111يونيو

 مهام ضابط الحالة املدنية

ماي  52بتاريخ   06/1111قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكدرة رقم 

 99 .............................. يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 1111

 مضاء ومطابقة النسخ ألصولهاشهاد على صحة ال ال 

 11بتاريخ  15قرار لرئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة رقم 

 99 ....... 1112اكتوبر 17بتاريخ  19يقض ي بإلغاء القرار رقم  1111يونيو

أبريل  22بتاريخ  15/1111قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكدرة رقم 

يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات و مطابقة  1111

 99 ........................................................................................ نسخ ألصولهاال

 جهة درعة تافياللت

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 املدنيةمهام ضابط الحالة 

 1111غشت  25بتاريخ  221/1111قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير عدد 

 100 ........ يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية للسيد: حسن رشيد

غشت  25بتاريخ  221/1111قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير عدد 

 100 ............................ يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 1111

شتنبر  21بتاريخ  212/1111عدد قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير 

 100 ............................ يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 1111

 ماسة -جهة سوس

 .املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 ختصاصاتهااتحديد  جماعة والتنظيم إدارة 

 1111يوليوز  0بتاريخ  1/1111رئيس املجلس الجماعي إلنزكان رقم لقرار 

 101 ............... يتعلق بتنظيم إدارة جماعة إنزكان و تحديد اختصاصاتها

 قرارات التفويض

 قرارات التفويض في املهام

 1111غشت  19بتاريخ  5997قرار لرئيس مجلس جماعة إنزكان رقم 

 113 ............................................... يتعلق التفويض في املهام واإلمضاء

شتنبر  25بتاريخ  25/1111لرئيس املجلس الجماعي ألوالد دحو رقم قرار 

 113 .............. .املتعلق بتفويض اإلمضاء في مجال التسيير اإلداري  1111

بتاريخ  11/1111قرار لرئيس املجلس الجماعي اليكودار امنابها رقم 

املتعلق بتفويض اإلمضاء ملدير املصالح في مجال  1111غشت  2

والتفويض في اإلمضاء نيابة عن الرئيس على الوثائق  اإلداري التدبير 

 114 .......................................................... .قبض املداخيلاملتعلقة ب

 التفويض في مجال الحالة املدنية

 1111مارس  17بتاريخ   25قرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري عدد 

 114 ....................................... .يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية

بتاريخ  15/1111رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي اليكودار امنابها

املتعلق بتفويض املهام بالتوقيع في وثائق الحالة  1111غشت  2

 115 ...................................................................................... .املدنية

يوليوز  25بتاريخ  12/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

املتعلق بتفويض مهام ضابط  1125/  09يقض ي بإلغاء القرار رقم  1111

 115 ............................................................ الحالة املدنية باملكتب األصلي.

يوليوز  25بتاريخ  25/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

 116 ..................... يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 1111

يوليوز  25بتاريخ  22/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

املتعلق بتفويض مهام  1120/  17يقض ي بإلغاء القرار رقم  1111

قة نسخ الوثائق ألصولها  باملكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطاب

 116 .................................................................................................. األصلي.

يوليوز  25بتاريخ  16/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

 117 .................... .يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 1111

يوليوز  25بتاريخ  19/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

متعلق بتفويض اإلمضاء على الشواهد و الوثائق اإلدارية باملكتب 1111

 117 ......................................................................... األصلي للحالة املدنية .
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يوليوز  25بتاريخ  11/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

 117 .................. يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 1111

يوليوز  25بتاريخ  12/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

متعلق بتفويض اإلمضاء على الشواهد و الوثائق اإلدارية باملكتب 1111

 118 ......................................................................... األصلي للحالة املدنية .

يوليوز  25بتاريخ  11/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

متعلق بتفويض اإلمضاء على الشواهد و الوثائق اإلدارية باملكتب  1111

 118 ......................................................................... األصلي للحالة املدنية .

يوليوز  25بتاريخ  15/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن رارق

متعلق بتفويض اإلمضاء على الشواهد و الوثائق اإلدارية باملكتب  1111

 119 ......................................................................... األصلي للحالة املدنية .

 11بتاريخ  55/1111قرار لرئيس املجلس الجماعي للكدية البيضاء رقم 

 119 ....... الحالة املدنيةاملتعلق بالتفويض في بمهام ضابط  1111غشت 

 مضاء ومطابقة النسخ ألصولهاشهاد على صحة ال ال 

يوليوز  25بتاريخ  27/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة  1111

 119 .......................................................................... نسخ الوثائق ألصولها .

يوليوز  25بتاريخ  20/1111رقم  لرئيس املجلس لتدس ي نسندالن قرار

يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة  1111

 120 ........................................................................... نسخ الوثائق ألصولها.

 واد نون  –جهة كسميم 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 ملخص مداوالت املجالس

بالتداول  النقطة املتعلقةفي شأن  1111فبراير   17بتاريخ    12مقرر عدد 

 120 استصدار قرار لتحديد منطقة التجديد الحضري ملدينة كلميمبشأن 

بالتداول  في شأن النقطة املتعلقة 1111فبراير   17بتاريخ   11مقرر عدد 

بشأن اتفاقية حول االستغالل املشترك للمطرح النهائي للنفايات بمدينة 

 121 ...............................................أباينوكلميم بين جماعة كلميم وجماعة 

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول  1111فبراير   17بتاريخ   15مقرر عدد 

 123 ............. بشأن إحداث مرفق النقل العمومي الحضري بمدينة كلميم

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول  1111فبراير   17بتاريخ    12مقرر عدد 

التحمالت الخاص باستغالل منتوج املحطة الطرقية  بشأن تعديل كناش

 123 ..................................................................................................... بكلميم

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول  1111فبراير   17بتاريخ :   15مقرر عدد 

ملحق تعديلي التفاقية الشراكة املبرمة بين النادي الرياض ي باب بشأن 

 124 ....................... الصحراء لكرة اليد بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم .

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول  1111فبراير   17بتاريخ  15مقرر عدد 

تمديد اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجمعية الخيرية اإلسالمية بشأن 

 126 .................................. لدار الطالبة بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم .

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول   1111فبراير   17بتاريخ   17مقرر عدد 

ي الكراء املتعلقين بالقطعة األرضية املقام عليها سوق بشأن تجديد عقد

أمحيريش بمدينة كلميم والقطعتين األرضيتين املخصصتين ملواقف 

 126 ................... السيارات والدراجات أمام سوق أمحيريش بمدينة كلميم

في شأن النقطة املتعلقة بالتداول  1111فبراير   17بتاريخ    10مقرر عدد 

بشأن وضع الجناح املخصص لإلسعافات األولية املتواجد بالفضاء 

الجمعوي الواقع بشارع موالي رشيد بمدينة كلميم رهن إشارة الفرع 

االقليمي لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي في إطار اتفاقية 

 127 ......................................................................................... شراكة وتعاون 

 الحمراءالساقية  –جهة العيون 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 السير والجوالن

 إعداد برنامج عمل الجماعة 

 25بتاريخ  1111/ 08عددلرئيس املجلس الجماعي لجماعة أخفنير  قرار

 128 ............................. تعلق بإعداد برنامج عمل الجماعةي 1111فبراير 

 الفرص ومقاربة النوعإحداث هيئة املساواة وتكافؤ 

فبراير  25بتاريخ  17قرار لرئيس مجلس جماعة أخفنير عدد 

 129 .. يتعلق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع1111

 قرارات التفويض 

 التفويض في املهام والمضاء

 1111فبراير  15بتاريخ  25/11رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 130 .................................................. يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 1111فبراير  15بتاريخ  25/11رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 130 .................................................. يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 1111فبراير  15بتاريخ  27/11رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 131 .................................................. ملهام واإلمضاءيتعلق بالتفويض في ا

 1111فبراير  15بتاريخ  20/11رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 131 .................................................. يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 وادي الذهب –جهة الداخسة 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 نشر مقررات اجتماع مجالس الجماعات

مقررات اجتماع مجسس جماعة العركوب  في إطار الدورة االستثنائية 

 1011لشهر شتنبر 

واملصادقة على مشروع برنامج   عمل  املتعلق بالدراسة  11مقرر عدد 

 131 ................................................................................. جماعة العركوب.

 132 .................... بدعم جمعيات املجتمع املدني.املتعلق   15مقرر عدد  

 133 ................................. الجبائي.بتعديل القرار املتعلق   12مقرر عدد  

طلب وعاء عقاري من أجل إنجاز تجزئة سكنية.املتعلق ب  15مقرر عدد  

 .............................................................................................................. 133 
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 الحسيمة -تطوان  –طنجة جهة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت 

 واألقاليم ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتفويض قرارات ا

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلمضاءالتفويض في املهام و 
 

 021/2122أصيلة رقم -رئيس مجلس عمالة طنجةل قرار

  اإلمضاءيتعلق بالتفويض في  2122 أكتوبر 22بتاريخ

 

 ة،أصيل-إن رئيس مجلس عمالة طنجة

رمضان  02صادر في ال 1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

 01.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ...و 7..و 20.و 77 واداملتعلق بالعماالت واألقاليم والسيما امل

 منه؛ .00و 7..و

بتاريخ  07أصيلة عدد-على قرار رئيس مجلس عمالة طنجة وبناء

 .2واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ  0200يونيو 4.

واملتعلق بتعيين السيد إبراهيم جلبوي مديرا عاما  0200شتنبر 

 أصيلة؛-للمصالح بإدارة مجلس عمالة طنجة

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

بصفته املدير العام للمصالح  السيد إبراهيم جلبوي  إلىيفوض 

أصيلة التوقيع على جميع الوثائق -بإدارة مجلس عمالة طنجة

لك تحت مسؤولية ومراقبة ذو  ،املتعلقة بمجال التسيير اإلداري 

 رئيس املجلس؛

 الفصل الثاني

 1يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره 

 الفصل الثالث

 الرسمية للجماعات الترابية؛ا القرار بالجريدة ذينشر ه 

 .0200 أكتوبر 27وحرر بطنجة في 

 .اصيلة، محمد احميدي-: رئيس مجلس عمالة طنجةاإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم استغالل أماكن وقوف املركبات

 

قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ملدينة لطنجة عدد 

يقض ي بتنظيم استغالل  2122شتنبر  51بتاريخ  0532/2122

أماكن وقوف املركبات املؤدى عنه في إطار التدبير املفوض 

 لخدمات الركن.

 

 طنجة،إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة 

املتعلق بالجماعات  41.3..بناء على القانون التنظيمي رقم 

رمضان 02بتاريخ  1.11.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛02.1يوليوز  27) 341.

وبناء على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 :العمل والسيها منها

املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العمومية  13121القانون رقم 

محرم  1.بتاريخ  1211.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛ 0221فبراير  3.) 307.

بنظام األمالك العقارية للجماعات املتعلق  171.7القانون رقم 

ذي  4بتاريخ  10.173.الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛ .020يوليو 3.)  330.الحجة 

املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر  37121القانون رقم و 

ذي القعدة  7.بتاريخ  1271.71.بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (كما تم تعديله وتغييره؛ 0227نونبر  42) .30.

بسن أحكام انتقالية فيها يتعلق ببعض  47127القانون رقم و 

الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة 

الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 ؛1428ذي الحجة  1.بتاريخ  1271027.

ل الديون العمومية بمثابة مدونة تحصي 1177.القانون رقم و 

محرم  .0بتاريخ  1221.71.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( كما تم تغييره وتتميمه؛ 0227نوفمبر  42) .30.

املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر  10121القانون رقم و 

 ..) .34.صفر  01بتاريخ  1.2127.بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛ 02.2فبراير 
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(  7.2.مايو  01)  322.رجب  ..بتاريخ  017.1.17رسوم رقم املو 

استتباب  لىإبتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية 

األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة 

 العمومية؛

القرار املشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية رقم و 

املتعلق  (..02يوليوز  7. ) 340.شعبان  1.الصادر في  ..1..7.

 بعالمات السير على الطرق؛

 أسعارالقرار الجبائي الجاري به العمل بشأن تحديد نسب و و 

الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 

 جماعة طنجة؛ 

املتخذ خالل دورته  02.1/ 31مقرر مجلس جماعة طنجة عدد و 

والقاض ي  02.1يوليوز  4.ر يوليوز املنعقدة بتاريخ العادية لشه

باملصادقة على القرار التنظيمي الخاص بالتدبير املفوض لخدمات 

 الركن؛

املتخذ خالل دورته  02.7/ 000مقرر مجلس جماعة طنجة عدد و 

والقاض ي  02.7ماي  .املنعقدة بتاريخ  02.7العادية لشهر ماي 

 بجماعة طنجة،بإحداث فرق املراقبين املحلفين 

املتخذ خالل دورته  003/02.7مقرر مجلس جماعة طنجة عدد و 

والقاض ي  02.7ماي  .2املنعقدة بتاريخ  02.7العادية لشهر ماي 

باملصادقة على تحيين القرار التنظيمي الخاص باستغالل مواقف 

 السيارات باألداء في إطار التدبير املفوض لخدمات الركن،

عقود التدبير املفوض لخدمات الركن املبرمة بين مجلس جماعة 

 ؛02.1أبريل  7طنجة وشركة صوماجيك باركينغ، واملؤرخة في 

املتخذ  0200/ 11بناء على مقرر مجلس جماعة طنجة عدد  و

يوليوز  .0املنعقدة بتاريخ  خالل دورته االستثنائية لشهر يوليوز 

تنظيمي يتعلق باستغالل والقاض ي باملصادقة على قرار  0200

أماكن وقوف املركبات املؤدى عنه في إطار التدبير املفوض 

  .لخدمات الركن، التالي بعده

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 موضوع القرار

تحديد قواعد وإجراءات تنظيم استغالل  إلىيهدف هذا القرار 

أماكن وقوف املركبات املؤدى عنه بتراب جماعة طنجة،  موضوع 

د التدبير املفوض املصادق عليها من طرف وزارة الداخلية عقو 

بما فيها دفاتر التحمالت واملالحق وباقي  02.1ابريل  27بتاريخ 

الوثائق التعاقدية املرفقة بها، ويتعلق األمر بأماكن الوقوف 

  :التالية

  ؛  1-.موقف السيارات " الكورنيش" 

  ؛  ..-7موقف السيارات " الكورنيش" 

  موقف حديقة الحي اإلداري؛ 

  موقف ساحة األمم؛ 

  موقف حديقة مسجد محمد الخامس؛ 

 موقف حديقة ساحة الجامعة العربية .  

 الفصل الثاني

 تعريف املصطلحات املستعملة

 يقصد باملصطلحات الواردة في هذا القرار املدلول التالي:

باحة ساحة عمومية 

 للوقوف 

"la place publique 

pour stationnement "  

كل ساحة في ملكية الجماعة تستغل 

كمكان لركن املركبات من قبل 

املرتفقين سواء كانت مفتوحة 

للعموم أو مغلقة ، وتستغل كمرآب 

يؤدى عن الوقوف بها، إما عن طريق 

العدادات اآللية أو عن طريق أية 

وسيلة أخرى تحدد من قبل شركة 

  .التدبير املفوض لخدمات الركن

كل وسيلة نقل لها عجلتان على    véhicule"  "مركبة 

تسير على الطريق العمومية  قلاأل

بواسطة قوتها اآللية الذاتية أو 

 .بواسطة قوة خارجية

 الوقوف 

"  " stationnement  

ركن مركبة ملدة زمنية باألماكن 

 العمومية املخصصة للوقوف1

املركبات البنايات املعدة لركن    parking "  املرائب "

املفتوحة في وجه جميع مستعملي 

الطريق العمومية، سواء كانت هذه 

البنايات فوق أرضية أو تحت 

 .أرضية

الئحة الشوارع واألزقة والساحات  قوائم أماكن الوقوف

العمومية للوقوف الخاضعة لنظام 

الوقوف املؤدى عنه، املرفقة 

باتفاقية التدبير املفوض لخدمات 

  .الركن

ر املكلفة بالتدبي الشركة

 املفوض لخدمات الركن

شركة "صوماجيك باركينك" 

املتعاقد معها لتصميم وبناء 

واستغالل وتدبير مرفق الوقوف 

 .املؤدى عنه
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  .املجلس الجماعي ملدينة طنجة مجلس الجماعة

مستعمل املرفق العمومي للوقوف  املرتفق

 .املؤدى عنه

املرتفقون املقيمون 

 وأصحاب املحالت

السكان املقيمون وأصحاب املحالت 

بأحد الشوارع أو األزقة الداخلة في 

إطار املنطقة الخاضعة التفاقية 

التدبير املفوض لخدمات الركن 

املؤدى عنه املسموح لهم باالستفادة 

من نظام خاص لالشتراك برسم 

  .الخدمات املذكورة

ضباط ومفتشو وأعوان الشرطة  عناصر الشرطة 

يرية العامة لألمن التابعين للمد

 الوطني

أعوان الشرطة اإلدارية 

 الجماعية

األعوان املحلفون املكلفون باملراقبة 

التابعون للمجلس الجماعي ملدينة 

 طنجة1

ركة املكلفة أعوان الش

بالتدبير املفوض 

 لخدمات الركن

األعوان املنتدبون من قبل الشركة 

اينة ة واملؤهلون ملعباملكلفون باملراق

مخالفة ملقتضيات هذا القرار كل 

وتحرير املحاضر بشأنها الذين أدوا 

اليمين القانونية، تطبيقا ملقتضيات 

 13121من القانون رقم  00املادة 

املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق 

 .العمومية

 الفصل الثالث

 تحديد تعريف مراكن الوقوف واملرائب املؤدى عنها

تعتبر أماكن مسموح فيها بالوقوف لركن املركبات املؤدى عنه، 

جنبات الطرق وكل الساحات العمومية املخصصة للوقوف، وكل 

 ريق:طهذه األماكن عن  إلىاملرائب املهيأة لوقوف املركبات، ويشار 

أن املنطقة منطقة زرقاء  إلىلوحات وعالمات تشويرية تشير  -

 .عريفة خاصة من أجل ذلكمسموح الوقوف بها شريطة أداء ت

 صباغة الطوار باللون األزرق1 -

بواسطة لوحات أو عالمات التشوير املوضوعة على جنبات  -

 .الطريق

صباغة الطوار باللون األخضر في املناطق املخصصة الشتراكات  -

السكان املقيمين وأصحاب املحالت على مستوى األماكن 

ة في إطار املخصصة لهم في جميع الشوارع واألزقة الداخل

املنطقة الخاضعة التفاقية التدبير املفوض لخدمات الركن 

 .املؤدى عنه

 الفصل الرابع

 :االستعماالت املتنوعة

يمنع إصالح املركبات أو صيانتها أو عرضها للبيع أو غير ذلك من 

التصرفات أو املعامالت، في األماكن الخاصة بالوقوف املؤدى عنه، 

 املفوض1الخاضعة التفاقية التدبير 

 الفصل الخامس

 :تحديد منطقة الوقوف املؤدى عنه

تحدث بموجب هذا القرار الجماعي أماكن لوقوف خاصة 

للمركبات مؤدى عنها، وذلك في إطار اتفاقية التدبير املفوض 

لخدمات الركن املبرمة بين جماعة طنجة والشركة املفوض لها1 

ت أرضية وتشمل هذه األماكن الشوارع واألزقة واملرائب تح

ن أوالساحات العمومية للوقوف املخصصة املشار إليها أدناه، على 

يتم تخصيص منطقة خاصة لفائدة السكان املقيمين وأصحاب 

املحالت بالشوارع أو األزقة املذكورة، وفق نظام لالشتراك خاص 

  .بهم

 أ1 الشوارع واألزقة املحيطة بمرآب ساحة األمم : 

اسم الشارع أو 

 الزنقة

 إلى من

زنقة يوسف ابن  ابي العالء املعري 

 تاشفين

 ساحة إفريقيا 

 زنقة اإلمام األصيلي ساحة األمم زنقة أبي الدرداء

بو بكر الرازي أ

 )محكة االستئناف(

 زنقة ابن تومرت ساحة األمم

زنقة املعتمر بن  زنقة السعيدية زنقة األنطاكي 

 عباد

زنقة أبي العالء  زنقة املحمدية 

 املعري 

 زنقة السعدية 

زنقة أبي العالء  زنقة اليوسفية 

 املعري 

 زنقة اإلمام األصيلي

زنقة ابن عقيل 

 )تكنوبارك( 

 زنقة ابن تومرت ساحة األمم

شارع يوسف ابن 

 تاشفين 

 زنقة الفارابي  زنقة بن تومرت

زنقة اإلمام األصيلي 

)املحكمة 

 االبتدائية(

)املحكمة 

االبتدائية( شارع 

 الخطاب عمربن

 زنقة أبي الدرداء

 زنقة الفارابي زنقة انتاكي زنقة السعيدية 

زنقة ابي علي 

 املراكش ي 

شارع يوسف بن 

 تاشفين

 زنقة ابن كثير
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زنقة البحر االبيض 

 املتوسط

شارع يوسف بن 

 تاشفين

 زنقة ابن كثير

  : ب1 الشوارع واألزقة املحيطة بمرائب الكورنيش

اسم الشارع أو 

 الزنقة

 إلى من

شارع محمد  طريق ماالبطا 

 السادس

ملتقى طريق 

 مالبطا

وطريق طنجة 

 البالية

الشارع املقابل 

 محطة القطار

شارع محمد 

 السادس

مدار محطة 

 القطار

زنقة )مقهى برستيج 

حدائق  -جاردن

 االندلس(

شارع محمد 

 السادس

 طريق مالباطا

زنقة )فندق رويال 

فندق  -توليب

 ايبيس(

شارع محمد 

 السادس

 طريق مالباطا

 زنقة )ركن السالم

 قهوة فينتاج(

شارع محمد 

 السادس

 طريق مالباطا

زنقة )املعهد العالي 

 الدولي للسياحة(

شارع محمد 

 السادس

 طريق مالباطا

شارع محمد  )فندق انكوررامادا( 

 السادس

 طريق مالباطا

شارع محمد  زنقة فندق سيزار

 السادس

 طريق مالباطا

مدار )ماكدونالدز(  زناتةزنقة 

بشارع محمد 

 السادس

 مدار ساحة مكة

زنقة بين طريق 

ماالباطا 

وزنقة)املعهد العالي 

 الدولي للسياحة(

زنقة )املعهد العالي 

 الدولي للسياحة(

 طريق مالباطا

 

 : 1 إلى .مرائب الكزرنيش من 

اسم الشارع أو 

 الزنقة

 إلى من

شارع يوسف ابن 

 تاشفين 

محمد مدار شارع 

 السادس

 زنقة الفارابي

 لبزنقة نو  زنقة ابن كثير شارع نيويورك 

 زنقة السعيدية زنقة أنتاكي  زنقة طارق 

شارع يوسف ابن  زنقة انتاكي  زنقة الفارابي 

 تاشفين

شارع محمد  زنقة السعيدية 

 السادس 

 زنقة الفارابي

زنقة عبد هللا 

 البطي 

شارع محمد 

 السادس 

علي  زنقة أيي

 املراكش ي

شارع محمد  زنقة ابن كثير 

 السادس 

زنقة البحر األبيض 

 املتوسط

زنقة البحر األبيض 

 املتوسط 

شارع عبد هللا  زنقة ابن كثير 

 كنون 

شارع عبد هللا 

 كنون 

شارع محمد 

 الخامس 

شارع محمد 

 السادس

شارع محمد  زنقة لويزيانا  زنقة نوبل 

 السادس

شارع محمد  زنقة بورتو 

 السادس 

 زنقة كامويس

شارع محمد  زنقة احفير 

 السادس 

شارع اللة فاطمة 

 الزهراء العزيزية

شارع محمد  زنقة بركان 

 السادس 

شارع اللة فاطمة 

 الزهراء العزيزية

شارع محمد  زنقة النيل 

 السادس 

شارع اللة فاطمة 

 الزهراء العزيزية

شارع ابي علي 

 املراكش ي 

شارع يوسف ابن 

 تاشفين 

 شارع سينا

شارع محمد  لويس ابن بيتهوفن 

 السادس 

شارع محمد 

 الخامس

 شارع نيو يورك زنقة بركان  زنقة جديدة 

 

  .. إلى 7مرائب الكورنيش من 

  : الشواع واألزقة املحيطة بمرآب ايبيريا -ج

اسم الشارع أو 

 الزنقة

 إلى من

الحسن   شارع

 .الثاني

 ابن زيدون  بلجيكاشارع 

شارع سيدي  شارع انجلترا زنقة الفينقيين

 محمد بن عبد هللا

شارع موس ى بن  شارع انجلترا

 نصير

 زنقة الفينقيين
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شارع سيدي  شارع املكسيك

 محمد بن عبد هللا

 شارع املصلى

شارع املصلى 

 )إتصاالت املغرب(

 شارع انجلترا زنقة روسيا 

بداية زنقة سيدي  سيدي بوعبيد

 بوعبيد

ملتقى شارع سيدي 

بوعبيد بشارع 

 بلجيكا

 شارع املصلى شارع بلجيكا شارع روسيا

 زنقة الفينقيين شارع املكسيك زنقة مهاتما غاندي

 إلىالزنقة املؤدية 

 شارع انجلترا عبر

 شارع روسيا شارع انجلترا

 

 ح1 الشوارع واألزقة املحيطة مرآب الحي اإلداري   

الشارع أو  اسم

 الزنقة

 إلى من

شارع عمر ابن 

 الخطاب

شارع محمد 

 الخامس

 شارع ابن الهيتم

شارع عمر ابن  شارع املقاومة شارع اإلمام الغزالي 

 الخطاب

شارع سعد ابن أبي 

 الوقاص 

شارع عمر ابن  شارع طهران

 الخطاب

 شارع ابن الهيتم شارع املقاومة شارع طهران 

شارع عمر ابن  املقاومةشارع  زنقة الفاييت 

 الخطاب

شارع أبي بكر 

 الصديق 

 زنقة ابن تومرت زنقة الفاييت

زنقة أبي بكر  زنقة ابن تومرت 

 الصديق

شارع ابو بكر 

 الرازي 

شارع عمر ابن  شارع ابن الهيتم 

 الخطاب

شارع ابو بكر 

 الرازي 

شارع أبو بكر 

 الرازي 

شارع إمام ابن 

 تيمية

شارع محمد 

 الخامس

شارع إمام ابن  زنقة الحريري 

 تيمية

 زنقة ابن تومرت

 

 :الئحة الساحات العمومية -ح

  .ساحة األمم -

  .ساحة حديقة أيبيريا -

 ساحة الكورنيش -

 ساحة الحي اإلداري  -

 

 الفصل السادس

 قواعد التشوير

 أماكن الركن املؤدى عنها بما يلي : إلىيشار 

الشوارع واألزقة وعند تقاطعها اللوحات اإلخبارية: تثبت ببداية 

لوحات إخبارية تفيد بداية منطقة الوقوف، التي يوضع بها عداد 

آلي لألداء1 وتحدد مواصفات كل لوحة إخبارية وفق املقاسات 

  :التالية

أمتار وتكون  4122سنتمتر وتثبت على عمود طوله  72العرض: 

 .واضحة الرؤية لدى العموم

  :ويكتب عليها ما يلي

 P  :  حرف التيني يفيد وجود مكان خاص بالوقوف يؤدى

 عنه؛ 

  منطقة منظمة خاضعة للمراقبة ؛ 

  خذوا تذكرتكم من اآللة؛ 

  تذكرة الوقوف ضرورية ؛ 

  نهايته؛  -التوقيت العادي: بدايته 

  نهايته ؛  -توقيت رمضان : بدايته 

 ه؛ تنهاي التوقيت الصيفي: تاريخ بدايته و 

  أسفل اللوحة رقم الشطر لالستعانة به في تنظيم االنخراط

 عن طريق االشتراكات املسبقة؛ 

 

  :صباغة املراكن بلون أزرق -ب

تقوم شركة التدبير املفوض بصباغة أماكن الوقوف املؤدى عنه 

للمناطق املؤدى عنها طبقا  باللون األزرق، باعتباره اللون الرسمي

 ..1..7.يز والنقل ووزير الداخلية رقم للقرار املشترك لوزير التجه

م املتعلق ..02يوليوز  7.املوافق ل  340.شعبان  1.الصادر في 

اللون الرسمي  بعالمات السير على الطرق"، واللون األصفر باعتباره

  .ملراكن الحجز الخاص

صباغة املراكن الخاصة باشتراكات السكان املقيمين وأصحاب  -ج

  :املحالت باللون األخضر

تقوم شركة التدبير املفوض بصباغة أماكن الوقوف الخاصة 

خاص  نظامن مين وأصحاب املحالت املستفيدين مبالسكان املقي

  .لالشتراك باللون األخضر

ويتم تحديد هذه األماكن في الشوارع واألزقة الداخلة في إطار 

اتفاقية التدبير املفوض لخدمات الركن باألداء بمقتض ى قرار 

  .لرئيس املجلسخاص 
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 الفصل السابع

 تحديد مدة الوقوف القصوى بدون أداء

دقائق كمدة قصوى للوقوف بدون أداء، وذلك بعد  2.تحدد مدة 

املعاينة من طرف أعوان الشرطة اإلدارية املشار إليهم في الفصل 

  .الثاني أعاله

 

 الفضل الثامن

 قت لوقوف السياراتؤ املنع امل

جماعة طنجة املنع بصفة مؤقتة خالل مدة يمكن بقرار لرئيس 

محددة، وركن املركبات باملراكن املرخصة خاصة في الحاالت 

  :التالية

  دواعي املنفعة العامة؛ 

 نجاز أشغال عمومية؛ إ 

  إقامة تظاهرات ثقافية ورياضية؛ 

 في بعض املناسبات الخاصة.  

تب ر تييتم هذا القرار بتشاور مع الشركة املفوض لها شريطة أال 

  .على ذلك أي تأثير مالي سلبي عليها

وفي حالة وجود تأثير مالي سلبي تعوض الشركة عن ذلك على أساس 

  .مدة املنع املؤقت وعدد أماكن الوقوف املعنية

تسلم نسخة من قرار املنع املؤقت للوقوف إلدارة الشركة املفوض 

هر، ماعدا أش لها قبل الشروع في املنع املؤقت بمدة ال تقل عن ثالثة

  .ساعة 03في حالة االستعجال القصوى داخل أجل 

 

 الفصل التاسع

 مواقف مؤقتة

يمكن بصفة مؤقتة وباتفاق مع الشركة املفوض لها إحداث 

  :مواقف للمركبات مؤدى عنها خاصة في الحاالت التالية

  طيلة أيام املهرجانات؛ 

  طيلة أيام التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية؛ 

  طيلة أيام املعارض؛ 

  خالل املناسبات املوسمية؛ 

  خالل تنظيم أسواق مؤقتة؛ 

  في حالة ما دعت الضرورة امللحة لذلك استجابة ملصلحة

  .عامة

 

 

 

 الفصل العاشر

 طريقة األداء

اآللي يؤدى واجب الوقوف باملنطقة الزرقاء عن طريق األداء 

بواسطة العدادات بالنسبة للوقوف بالساعة، ويؤدي املنخرطون 

واجباتهم إما نقدا أو بواسطة شيك بنكي أو بواسطة بطاقة بنكية 

  .أو عن أي نظام آخر من أنظمة األداء

يؤدى واجب الوقوف باملنطقة الخضراء املخصصة الشتراكات 

اك ب االشتر السكان املقيمين وأصحاب املحالت عن طريق أداء واج

إما نقدا أو بواسطة شيك بنكي أو بواسطة بطاقة بنكية أو عن 

 .طريق نظام آخر لألداء

 

 الفصل الحادي عشر

 تحديد توقيت األداء باملواقف السطحية

  :يحدد توقيت األداء كالتالي

  :طيلة أيام األسبوع ما عدا يوم األحد والعطل الرسمية

الساعة التاسعة  إلىابتداء من الساعة التاسعة صباحا 

 إلى 22h.4تعتبر الساعة من ) -(.22h0 إلى 22h7مساء )

22h.3ساعة بدون أداء ) - 

  إلىخالل شهر رمضان: ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 

(ومن 22h.7 إلى 22h.2الساعة الخامسة بعد الزوال )

 إلى 22h02الساعة الواحدة ليال ) إلىالساعة الثامنة مساء 

22h2.1) 

  إلىالصيف: ابتداء من الساعة التاسعة صباحا فصل 

تعتبر 1 (22h22إلى 22h27الساعة الثانية عشرة ليال )

  .( ساعة بدون أداء22h.3 إلى 22h.4الساعة من )

 الفصل الثاني عشر

تعريفات الوقوف باملواقف السطحية، العدادات اآللية وتذكرة 

 :الوقوف

عنها بالشوارع واألزقة دى ؤ يؤدى عن ركن املركبات باملواقف امل

 :التعريفة التالية

درهم  4,1)  يماتعريفة التذكرة للساعة: ثالثة دراهم وخمسون سنت

 .( للساعة شاملة لجميع الرسوم

 110تعريفة االنخراط الشهري: خمسمائة واثنان وخمسون درهما )

جميع الرسوم من لدرهم( للشهر1 على مدار أيام الشهر شاملة 

 .الساعة الثامنة مساء إلىالساعة السابعة صباحا 

قيمين وأصحاب املحالت: تعريفة االشتراك الخاص بالسكان امل

( مائة وعشرون  120Dhبالنسبة لجميع منطقة التدبير املفوض: ) 
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درهم للشهر، على مدار أيام الشهر شاملة لجميع الرسوم من 

 اسعة مساء1الت إلىالساعة التاسعة صباحا 

شروط االستفادة من االشتراك الخاص بالسكان املقيمين 

 :واصحاب املحالت

  و بطاقة التعريف الوطنية حديثة اإلصدار أشهادة السكنى

تبين أن املرتفق يقطن بالشارع أو الزنقة التي يريد 

 .االستفادة من االشتراك الخاص بها

  االستغالل تبين أن  أو رخصةشهادة ملكية املحل التجاري

التاجر يزاول مهنته بالشارع والزنقة التي يريد االستفادة من 

 .االشتراك الخاص بها

  :تعريفات الوقوف باملرائب تحت أرضية

دراهم( للساعة شاملة  4تعريفة التذكرة للساعة: ثالثة دراهم )

 لجميع الرسوم؛

 :تعريفة االنخراط الشهري 

 ( للشهر، على مدار أيام د 123خمسمائة وأربعة دراهم )رهم

  .الشهر شاملة لجميع الرسوم

 درهما( للشهر على  311مائة وستة وخمسون درهما )أربع

الساعة  إلىمدار أيام العمل من الساعة السابعة صباحا 

  .الثامنة مساء

 ( للشهر1 على  010مائتان واثنان وخمسون درهما )درهم

 إلىا مدار نصف يوم عمل من الساعة السابعة صباح

الساعة الواحدة بعد الزوال أو من الساعة الواحدة بعد 

  .الساعة الثامنة مساء إلىالزوال 

 ( للشهر، من  4.3ثالث مائة وأربعة وثمانون درهما )درهما

 .الساعة الثامنة صباحا إلىالساعة السابعة مساء 

تتم الزيادة في هذه التعريفات على مدى كل ثالثة سنوات بنسبة 

  .عشرة في املائة( 10%)

 

 الفصل الثالث عشر

 وسائل األداء

يتعين على الشركة املكلفة بالتدبير املفوض ملرفق الوقوف املؤدى 

عنه، تمكين املرتفقين من أداء التعريفة الواجبة عليهم طبقا 

من هذا القرار, بجميع وسائل األداء املمكنة  ..ملقتضيات الفصل 

سواء عن طريق العدادات اآللية املخصصة لهذا الغرض  ،واملتاحة

من قبل الشركة املذكورة، أو بطاقات األداء املسبق أو عن طريق 

االقتطاع البنكي أو نظام االشتراك الشهري أو السنوي أو أي نظام 

 .من أنظمة األداء األخرى 

 

 الفصل الرابع عشر

 :العدادات اآللية

ادات األداء اآللي بالشوارع تقوم الشركة املستغلة بنصب عد

 واألزقة وتكون ذات املواصفات التالية:

  إمكانية تشغيلها إما بالطاقة الشمسية أو بالبطاريات أو

 بالكهرباء أو بكليهما معا؛ 

 ؛ قلتتوفر على مدخل تسديد واحد على األ 

  درهم  -إمكانية استعمال النقود من فئة نصف درهم- 

 ؛ قلدرهمان وخمسة دراهم على األ

 ا توفرت لدى ذإمكانية استعمال بطاقة األداء املسبق إ

 الشركة 

  والتوقيت؛ سعاراأل توخي املرونة لبرمجة 

 عدم احتساب وقت الوقوف املجاني؛ 

 ؛لوقوف برفض اآللة للنقود الزائدةتحديد املدة القصوى ل 

كل عداد بلوحة إخبارية تحدد مكان وجوده، تثبت بجواره  إلىيشار 

  .تحمل إشارة يد بها عملة و مباشرة

ويبقى للشركة املكلفة بالتدبير املفوض كامل الصالحية في تطوير 

العدادات املنصبة واملرخص بها تماشيا مع التطور التكنولوجي في 

 هذا املجال 1
 

 الفصل الخامس عشر

 :االنخراط أو االشتراكات

 يباعتبار الوضع التحفيزي لنظام االشتراكات بالنسبة ملستعمل

مرفق خدمة الوقوف، يخول للشركة املستغلة تحديد تسعيرات 

  .منصوص عليها أعاله وا هماالنخراط ك

  :صناف البطائقأ

  بطاقات اشتراك خاصة في حدود منطقة معينة؛ 

 مين وأصحاب املحالتيبطاقة خاصة بالسكان املق.  

  بطاقات اشتراك عامة تمكن املستفيدين من الوقوف بكل

 ألداء اآللي؛ مناطق عدادات ا

  بطاقات اشتراكات خاصة بالركن في املواقف تحت أرضية؛ 

ويتعين أن تحمل بطاقات االشتراك الخاصة بالشوارع واألزقة 

 :وجوبا ما يلي

  :على وجه البطاقة1 يكتب ما يلي -أ

  رقم تسلسلي؛ 

  رقم تسجيل السيارات؛ 

  نوعية االشتراك؛ 

 حدود منطقة الوقوف املسموح بها؛ 
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  الصالحية؛مدة 

  1عبارة انظر اإلجراءات خلفه 

 على ظهر البطاقة، يكتب ما يلي: -ب

وحيد للسيارة املنخرطة وفي  تمنح هذه البطاقة الستعمال خاص و

حدود منطقة الوقوف املسموح به، وال يمكن استبدالها وال 

  .استعمالها ملركبة أخرى غير تلك الخاصة بها

  .ط االشتراك إلغاء االشتراكتطبق على املركبات املخالفة لشرو 

في حالة سرقة أو ضياع أو إتالف للبطاقة، على املنخرط إخبار 

الشركة على الرقم الهاتفي الذي تضعه الشركة لزوما باللوحات 

  .اإلخبارية

 :النسخة البديلة من البطاقة -ج

من أجل الحصول على نسخة من البطاقة الضائعة أو املسروقة أو 

لى املرتفق املنخرط تحرير تصريح بالشرف بضياع يجب ع ،املتلفة 

البطاقة، وتوقيعه وتسليمه إلدارة الشركة املكلفة بالتدبير 

املفوض، وأداء قيمة البطاقة املحددة من قبل الشركة املكلفة 

بالتدبير املفوض دون قيمة االنخراط إذا كانت البطاقة موضوع 

 .ط في حينهالتصريح الزالت سارية املفعول، وتسلم للمنخر 

 

 الفصل السادس عشر

 تذكرة الوقوف

  : تتضمن تذكرة الوقوف وجوبا ما يلي

  الشعار الخاص بالشركة ؛ 

  عبارة: ضع هذه التذكرة وراء الواقية من الريح واجعلها

 مقروءة من الخارج؛

  ساعة نهاية الركن املسموح به؛ 

  تاريخ اليوم 

  اسم الشارع املثبت به عداد األداء اآللي الذي أخذت منه

 التذكرة؛ 

  رقم التذكرة؛ 
 

 الفصل السابع عشر

 تاإلعفاءا

 :تعفى من أداء تعريفة الركن املركبات التالية

 .مركبات ذوي اإلعاقات الحركية

  : واملركبات الحاملة للشارات التالية

 املركبات التابعة لجماعة طنجة1ج : 

 املركبات التابعة لإلدارة العامة لألمن الوطني1: ش 

 املركبات التابعة للوقاية املدنية1و.م : 

 املركبات التابعة للمنظمات الدولية1م.د : 

إذا كانت  األمواتاإلسعاف وسيارات نقل   تعفى من األداء سيارات

وجود حالة مرضية  ةن مؤقتو كتدواعي وقوفها، التي يجب أن 

 املقبرة أو أشخاص في إلىقل جثة شخص متوفى خطيرة مبررة أو ن

ات أو املستشفي إلىحالة خطر تقتض ي نقلهم على وجه االستعجال 

 .أي أماكن أخرى  إلىاملصحات، أو 

يجب تثبيت امللصق على الواجهة الزجاجية األمامية للمركبة من 

أجل ذلك من طرف أعوان الشرطة اإلدارية املشار إليهم في الفصل 

 أعاله1الثاني 

 

 الفصل الثامن عشر

 التزامات املرتفق

 :يجب على كل مرتفق باملنطقة املؤدى عنها ما يلي

 .أن يودع مركبته داخل اإلطار املحدد للركن

 .اقتناء تذكرة الركن حسب املدة الزمنية املتوقعة

وضع التذكرة املقتناة داخل املركبة بشكل تكون فيه مقروءة من 

 .جاجية األماميةالخارج عبر الواجهة الز 

عدم تجاوز فترة الركن بعشر دقائق قبل اقتناء التذكرة، تحتسب 

الواجهة الزجاجية األمامية  ابتداء من توقيت تثبيت امللصق على

من طرف أعوان الشرطة اإلدارية املشار إليهم في الفصل الثاني 

األعوان املحلفين املؤهلين من قبل شركة التدبير املفوض  أو أعاله،

 .دمة الوقوفلخ

عدم تجاوز مدة الركن املسموح بها في التذكرة املقتناة بأكثر من 

 .عشر دقائق
 

 الفصل التاسع عشر

 :حاالت مخالفات قواعد تنظم الركن

 :بالنسبة للعموم -أ

 .ركن املركبة على املستوى الثاني في املنطقة الزرقاء

حل في م ركن مركبة ال تتوفر على اشتراك املرتفق املقيم أو صاحب

السكان املقيمين وأصحاب  املنطقة الخضراء املخصصة الشتراكات

 .املحالت

عدم اقتناء تذكرة الركن ووضعها وراء الواجهة الزجاجية األمامية 

 للمركبة1

استحالة قراءة التذكرة من الواجهة الزجاجية األمامية للمركبة 

 بعد التأكد من عدم األداء1 

دقائق قبل اقتناء التذكرة؛ تحتسب  (2.تجاوز فترة الركن بعشر )

ابتداء من توقيت تثبيت امللصق على الواجهة الزجاجية األمامية 
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من طرف أعوان الشرطة اإلدارية املشار إليهم في الفصل الثاني 

األعوان املحلفين املؤهلين من قبل شركة التدبير املفوض و   أعاله

 .لخدمة الركن

تجاوز املدة الزمنية للركن املسموح بها في التذكرة املقتناة بأكثر من 

 .( دقائق2.عشر)

لفصل املبينة في ا -ركن املركبات الغير الحاملة للشارات املعتمدة 

لألشخاص ذوي اإلعاقات  السابع عشر أعاله باألماكن املخصصة

 .الحركية

 

 خرطين أو املشتركين:نللمبالنسبة  -ب

 .بعد انتهاء مدة صالحية بطاقة االشتراكحالة الركن  -

 .حالة عدم عرض بطاقة االشتراك أو استحالة قراءتها -

ركن مركبة تتوفر على اشتراك غير اشتراك املرتفق  -

املقيم والتاجر في املنطقة الخضراء املخصصة 

 .الشتراكات السكان املقيمين وأصحاب املحالت

 

 الفصل العشرون

 الركن إثبات مخالفات قواعد تنظيم

  تثبت حالة خرق إحدى قواعد تنظيم الركن املؤدى عنه

بواسطة محضر أعوان الشرطة اإلدارية وأعوان الشركة 

 :وفق املراحل التالية -املكلفة بالتدبير املفوض 

 ( 2.يمهل املرتفق غير املتوفر على تذكرة الركن عشرة )

دقائق تحتسب من التوقيت املحدد في اإلعذار امللصق من 

أعوان الشرطة اإلدارية املشار اليهم في الفصل الثاني طرف 

 .أعاله على الواجهة الزجاجية األمامية للمركبة

  يمهل املرتفق املتوفر على تذكرة الركن والذي تجاوز املدة

( دقائق تحتسب 2.املسموح بها في التذكرة املقتناة عشرة )

من التوقيت املحدد في اإلعذار امللصق من طرف أعوان 

شرطة اإلدارية املشار إليهم في الفصل الثاني أعاله على ال

 .الواجهة الزجاجية األمامية للمركبة

بعد انقضاء فترة اإلعذار تعتبر املركبة املعذرة في حالة مخالفة 

 .إحدى قواعد تنظيم الركن املؤدى عنه

 

 الفصل الواحد والعشرون

 الجماعيةاملهام املخولة ألعوان الشرطة اإلدارية 

املشار إليهم في الفصل الثاني  الجماعيةأعوان الشرطة اإلدارية 

أعاله هم األعوان املحلفون املؤهلون قانونا مع مراعاة املقتضيات 

 :القانونية ذات الصلة للقيام بما يلي

السهر على احترام قواعد تنظيم الوقوف بمواقف السيارات -

نه املؤدى ع املشمولة باتفاقيات التدبير املفوض لخدمة الركن

 واملحددة بمقتض ى هذا القرار؛

معاينة حاالت خرق قواعد تنظيم الوقوف بمواقف السيارات -

املشمولة باتفاقيات التدبير املفوض لخدمات الركن املؤدى عنه 

 واملحددة بمقتض ى هذا القرار؛

 الجماعيةوعالوة على ذلك، يؤهل أعوان الشرطة اإلدارية -

ي حق املركبات املخالفة لقواعد تنظيم املذكورون لتحرير محاضر ف

الركن بمواقف السيارات املشمولة باتفاقيات التدبير املفوض 

 لخدمات الركن باألداء؛

 

 الفصل الثاني والعشرون

 إجراءات املعاينة

أعاله، تتم معاينة واقعة  ..هام املشار إليها في املادة عالوة على امل

عدم أداء التعريفة الواجبة عن خدمة الوقوف املؤدى عنه، من 

املعينين من أجل ذلك من  الجماعيةقبل أعوان الشرطة اإلدارية 

قبل رئيس املجلس، أو من قبل أعوان الشركة املكلفة بالتدبير 

ها لهذا ملراقبة واملعينين من قبلاملفوض ملرفق الوقوف املكلفين با

الغرض، وينجزون من أجل ذلك محاضر قانونية موثوقة وفق 

 .النموذج املرفق بهذا القرار

 

 الفصل الثالث والعشرون

 األعوان املؤهلين ملعاينة مخالفة عدم األداء

يتعين على أعوان الشركة املكلفة بالتدبير املفوض ملرفق الركن، 

أعاله، من  00من قبلها واملشار إليهم في الفصل املكلفين باملراقبة 

أجل أن يكونوا أعوانا مكلفين ومؤهلين ملعاينة كل مخالفة 

ملقتضيات هذا القرار وتحرير املحاضر بشأنها، أداء اليمين 

 13121من القانون رقم  00القانونية، تطبيقا ملقتضيات املادة 

 .الهار إليه أعاملتعلق بالتدبير ملفوض للمرافق العمومية املش

 

 الفصل الرابع والعشرون

 الجزاءات املطبقة في حالة عدم األداء

يعتبر عدم أداء مستحقات الركن طبقا للتعريفة املنصوص عليها 

 .مخالفة ملقتضيات هذا القرار التنظيمي ..في الفصل 

وفي هذه الحالة وبعد استنفاذ اإلجراءات التصالحية املشار إليها في 

بعده، وعدم أداء املخالف مستحقات الوقوف بطريقة  01املادة 

من القانون  ..1و 127ودية، تطبق في حقه أحكام الفصلين 

 .الجنائي، مع مراعاة مقتضيات هذا القرار
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 الفصل الخامس والعشرون

 إنجاز املحاضر

العون املحلف  أو الجماعيةفي حالة معاينة عون الشرطة اإلدارية 

دبير املفوض، لواقعة عدم أداء التعريفة املكلف من قبل شركة الت

الواجبة، يطلب من املرتفق املعني بأدائها فورا  في حالة وجوده 

بمكان الوقوف وفي حالة امتناعه عن األداء، يحرر محضر قانوني 

من  هذا القرار،  02بذلك طبقا للنمودج املشار إليه في الفصل 

ه على عوجوده، أو وض املرتفق املعني، في حالة إلىويسلم نسخة منه 

 قانونية متاحة1 الواجهة االمامية للمركبة، أو إبالغه بها بأي طريقة

 الفصل السادس والعشرون

 املسطرة التصالحية

في حالة تحرير محضر بعدم أداء التعرفة الواجبة على خدمة 

الوقوف طبقا ملقتضيات هذا القرار، يعرض العون املكلف على 

أمكن ذلك، أداء غرامة تصالحية جزافية، املرتفق املعني كلما 

 .درهم، تدفع مقابل وصل يشهد بذلك 12يحدد مبلغها في حدود 

ق تطبي إلىخالف على عدم األداء يتم اللجوء وفي حالة إصرار امل

مسطرة التحصيل للمبلغ الواجب أداؤه، مضافا إليه املصاريف 

 .بعده 07ة الفعلية الناتجة عن هذه املسطرة طبقا ملقتضيات املاد

 

 الفصل السابع والعشرون

 تحصيل املبلغ املستحق

 إلى ةضافتسند مهمة تحصيل املبلغ املستحق الواجب أداؤه، باإل 

التدبير الشركة املكلفة ب إلىاملصاريف املتعلقة بعملية التحصيل، 

 .املفوض لخدمة الوقوف

ويتم التحصيل وفق الشروط والكيفيات املحددة بموجب اتفاقية 

الجماعة والشركة املذكورة، بناء على اقتراح لجنة التتبع بين 

 .ا في عقود التدبير املفوض لخدمة الوقوفهاملنصوص علي

 

 

 الفصل الثامن والعشرون

 اإلجراءات التنفيذية الخاصة

وأعوان الشركة املحلفين  الجماعيةيمكن ألعوان الشرطة اإلدارية 

ة الوقوف، املؤهلين من قبل شركة التدبير املفوض لخدم

االستعانة بالسلطات األمنية في إطار الصالحيات املمنوحة لها 

ذلك, من أجل تنفيذ مقتضيات هذا  إلىقانونا كلما دعت الضرورة 

القرار، وكذا جميع اتفاقيات التدبير املفوض لخدمات الركن 

املؤدى عنه املبرمة بين املجلس الجماعي لطنجة والشركة املذكورة، 

 .مان حسن تطبيق القانون واإلسهام في ض

 

 الفصل التاسع والعشرون

االعتداء أو إتالف أو سرقة معدات وتجهيزات ووسائل التهيئة 

 املتعلقة باستغالل مرافق الركن املؤدى عنه

تطبق مقتضيات القانون الجنائي وكذا القوانين واألنظمة الجاري 

 :بها العمل في حق كل من

اإلدارية املبينين في الفقرة  قام باالعتداء على أعوان الشرطة-

 األخيرة من الفصل األول أعاله أثناء قيامهم بمهامهم1

قام باالعتداء على أطر ومستخدمي الشركة املكلفة بالتدبير -

 املفوض لخدمة الوقوف أثناء قيامهم بمهامهم1

 1 هممقام بمنع أطر ومستخدمي الشركة املذكورة من القيام بمها -

 .أو تخريب أو سرقة معدات وتجهيزات الشركة املذكورة إزالةقام ب -

 

 الفصل الثالثون 

 مقتضيات عامة

 .تنسخ ابتداء من تاريخ الصدور جميع القرارات التنظيمية السابقة
 

 الفصل الواحد والثالثون 

 تاريخ سريان مفعول القرار

 ...يعرض هذا القرار على املراقبة اإلدارية طبقا ملقتضيات املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر  41.3..لقانون التنظيمي رقم من ا

 341.رمضان  02بتاريخ  1.11.1.م قبتنفيذه الظهير الشريف ر 

 ، 02.1يوليوز  27املوافق 

 ,جميع املصالح املعنية كل حسب اختصاصه إلىويعهد بتنفيذه 

 

 الفصل الثاني والثالثون 

 إجراءات النشر

ة للجماعات الترابية وبكل ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمي

 .الوسائل املتاحة األخرى 

 0200شتنبر  42وحرر بطنجة في 

 : رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليمورياإلمضاء

  0200شتنبر  07تم التأشير عليه بطنجة في 
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 محضر معاينة مخالفة

 بتاريخ :11111111111111على الساعة: 111111111111111111111111

 

 املتعلق بالجماعات1 41.3..التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون 02.1يوليوز  7) 341.رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالتدبير املفوض  13-21( بتنفيذ القانون رقم 0221فبراير 3.) 307.محرم  1.الصادر في  .-21-1.وبناء على الظهير الشريف رقم 

 للمرافق العامة1

ستتباب ا إلىلشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية ( املتعلق با7.2.ماي  01) 322.رجب  ..املؤرخ في  0-.7-17.وبناء على املرسوم رقم 

 رور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية 1األمن وضمان سالمة امل

 وبناء على القرار التنظيمي بشأن تنظيم استغالل أماكن وقوف املركبات املؤدى عنه في إطار التدبير املفوض1

 الركن بمواقف السيارات بمدينة طنجة1وبناء على عقود التدبير املفوض لخدمة 

نا ضابطا للشرطة اإلدارية املزاول مهامه نحن املوقعون أسفله 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111العون املحلف؛ بصفت

1111111111111111111بتاريخ1111111111111111، عاينا خالل جولة تفقدية من أجل مراقبة وزجر املخالفات بجماعة طنجة املعين بهذه الصفة بمقتض ي القرار عدد 

 املرتكبة من طرف مستعملي مواقف السيارات املشمولة بعقد التدبير املفوض لخدمة الركن بمدينة طنجة،

 111111111111111111111111111111111111111111111111111أن السيارة من نوع 11111111111111111111111111111111111111 رقم اللوحة 

 قد خالفت مقتضيات دفتر الشروط واتفاقيات التدبير املفوض لخدمة الركن بجماعة طنجة1

 طبيعة املخالفة: عدم أداء واجب الركن  /  تجاوز الوقت املؤدى عنه  /  عدم صالحية بطاقة االشتراك

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111محل عنوان ارتكاب املخالفة / 1111

 وذلك يوم :111111111111111111111111111في الساعة : 11111111111111111111111111111111111111111111111111111

 11111111111111111مبلغ املخالفة: 11111111111111111111111رقم الوصل: 1111111111111111111 بتاريخ: 1111111

 إمضاء: ضابط الشرطة اإلدارية

 التوقيع:

 طنجة في :111111111111111111

 

 الة العود تضاعف املخالفة )تسجل وتحفظ هذه املخالفة في برنامج معلوماتي(حتنبيه: في 
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 محضر معاينة مخالفة

 111111111111111111111111بتاريخ :11111111111111على الساعة: 

 

 املتعلق بالجماعات1 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالتدبير املفوض  13-21( بتنفيذ القانون رقم 0221فبراير 3.) 307.محرم  1.الصادر في  .-21-1.وبناء على الظهير الشريف رقم 

 للمرافق العامة1

تتباب في اس( املتعلق بالشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية 7.2.ماي  01) 322.رجب  ..املؤرخ في  0-.7-17.وبناء على املرسوم رقم 

 رور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية 1األمن وضمان سالمة امل

 تنظيمي بشأن تنظيم استغالل أماكن وقوف املركبات املؤدى عنه في إطار التدبير املفوض1وبناء على القرار ال

 وبناء على عقود التدبير املفوض لخدمة الركن بمواقف السيارات بمدينة طنجة1

111العون املحلف؛ بصفتنا ضابطا للشرطة اإلدارية املزاول مهامه نحن املوقعون أسفله 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 بة وزجربجماعة طنجة املعين بهذه الصفة بمقتض ي القرار عدد 1111111111111111111بتاريخ1111111111111111، عاينا خالل جولة تفقدية من أجل مراق

 لخدمة الركن بمدينة طنجةاملفوض  التدبيرد عقاملخالفات املرتكبة من طرف مستعملي مواقف السيارات املشمولة ب

 أن السيارة من نوع 11111111111111111111111111111111111111 رقم اللوحة 111111111111111111111111111111111111111111111111111

 قد خالفت مقتضيات دفتر الشروط واتفاقيات التدبير املفوض لخدمة الركن بجماعة طنجة1

 اكم أداء واجب الركن  /  تجاوز الوقت املؤدى عنه  /  عدم صالحية بطاقة االشتر طبيعة املخالفة: عد

 محل عنوان ارتكاب املخالفة / 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 1111111111111111111111وذلك يوم :111111111111111111111111111في الساعة : 1111111111111111111111111111111

 مبلغ املخالفة: 11111111111111111111111رقم الوصل: 1111111111111111111 بتاريخ: 111111111111111111111111

 إمضاء: ضابط الشرطة اإلدارية

 التوقيع:

 طنجة في :111111111111111111

 

 برنامج معلوماتي(الة العود تضاعف املخالفة )تسجل وتحفظ هذه املخالفة في حتنبيه: في 
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 لتفويض قرارات ا

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

بتاريخ  395/2122قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة عدد 

 يقض ي بتفويض املهام 2122ماي 01

 مجلس جماعة طنجة،إن رئيس 

من  02صادر في  .-1.-1.بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليو  27) 341.رمضان 

 منه، 24.املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة  3.-4..

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

السيد عبد النبي مورو، النائب الخامس لرئيس  إلىيفوض 

 املجلس الجماعي ملدينة طنجة، مهمة اإلشراف على:

قطاع األشغال بجماعة طنجة )الطرق، واألرصفة  -

والتأثيث الحضري/ األشغال الجديدة 

 والصيانة/صيانة البنايات اإلدارية111(،

املناطق الخضراء والفضاءات العمومية والشواطئ  -

 جماعة طنجة،واألودية ب

العمومي بجماعة  املاءمرفق اإلنارة العمومية و  -

 طنجة،

 باستثناء التسيير اإلداري واألمر بالصرف1

 الفصل الثاني

يتعهد املفوض له بالسهر على تحقيق األهداف املسطرة من 

تحسين وتجويد خدمات  إلىطرف املجلس الجماعي، والرامية 

 هذا القطاع1

 الفصل الثالث

تفويض في املهام املشار إليها أعاله، ويمكن ينحصر هذا ال

تعديله كلما دعت الضرورة لذلك، بقرار لرئيس الجماعة، 

 ويلتزم املفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار1

 الفصل الرابع

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه 

وجميع رؤساء السيد املدير العام ملصالح الجماعة،  إلى

 األقسام واملصالح املعنية، كل حسب اختصاصه1

 الفصل الخامس

يعلق هذا القرار بمقر الجماعة و مقار املقاطعات و ينشر 

 ليطلع عليه العموم1

 0200ماي 2.وحرر بطنجة في 

 : رئيس املجلس الجماعي لطنجة، منير ليمورياإلمضاء
ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة الشرق 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

ماي  02بتاريخ  03قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي رقم 

 اإلمضاءهام و املالتفويض في بيتعلق  2122

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة إسلي

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 منه 24.املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 

 يقــرر مــا يلـــي:

 فصل فريد:

 يعين السيد: محمد بوترفاس  

 النائب الثالث للرئيساملهمة: 

 للتوقيع على الشواهد والرخص التالية:

 شهادة القسمة1 -

 رخصة اإلصالح1 -

 0200ماي7.حــــرر بإسلي في 

 أقلميمون ع : رئيـــس املجلس الجماعي،اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50بتاريخ  05/2122رقم  قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي

 اإلمضاءهام و املالتفويض في بيتعلق  2122غشت 

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة إسلي

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 منه 24.املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 

 ـي:يقــرر مــا يلــ
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 فصل فريد:

 يعين السيد: محمد لطرش

 الصفة داخل املجلس: النائب الثاني للرئيس1

 للتوقيع على الرخص والشواهد اإلدارية التالية:

 ( رخصة البناء. 

 ( رخصة السكن0

 ( شهادة مطابقة البناء41

 0200غشت  .4حــــرر بإسلي في : 

 أقل: رئيـــس املجلس الجماعي،ميمون عاإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50بتاريخ  02/2122قرار لرئيس مجلس جماعة إسلي رقم 

 اإلمضاءيتعلق التفويض في مهام و  2122غشت 

 

 إن رئيس مجلس جماعة إسلي ،

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (02.1يوليوز  7) 341.

 منه 24.املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 

 يقــرر مــا يلـــي:

 فصل فريد:

 يعين السيد محمد لطرش

 الصفة داخل املجلس: النائب الثاني للرئيس1

 للتوقيع على الرخص التجارية واملهنية بجماعة إسلي1

 0200غشت  .4حــــرر بإسلي في 

 أقلميمون ع ئيـــس املجلس الجماعي،: ر اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03/2122رقم  املاءقرار لرئيس املجلس الجماعي لرأس 

 ءاإلمضايتلق بالتفويض في املهام و  2122غشت  29بتاريخ 

 

 1املاءإن رئيس املجلس الجماعي لرأس 

من القانون التنظيمي رقم  24.األولى من املادة بمقتض ى الفقرة 

 02.11يوليوز  04املتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ  4..-3.

 يقرر ما يلي

 املادة األولى

 املاء، يفوض رئيس جماعة رأس 0200غشت  29ابتداء من 

تحت مسؤوليته ومراقبته، للسيد: رشيد درقاوي ,  إمضاءه

 على الوثائق املتعلقة ب: النائب الثالث للرئيس ، للتوقيع

 رخص التعمير املرتبطة بمشاريع اإلصالح -

 رخص احتالل امللك العمومي الجماعي -

 املادة الثانية

يبلغ هذا القرار للمعني باألمر وينشر بالجريدة الرسمية 

 الترابيةللجماعات 

 0200غشت  107في املاءوحرر برأس 

 : رئيس املجلس الجماعي، هشام اديباإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكناس –جهة فاس 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية وجبايات الجماعات 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة  أسعار تحديد نسب و 

 الجماعات

 

رئيس املجلس الجماعي لجماعة واد ل قرار جبائي جماعي

معدل ومتمم للقرار  2122شتنبر  15بتاريخ  222أمليل رقم 

املحدد لنسب  2120يناير 19 واملؤرخ في  10الجبائي رقم 

الضرائب والرسوم والواجبات والحقوق واألتاوات 

 املستحقة لفائدة ميزانية جماعة واد أمليل

 

 ،أمليلإن رئيس املجلس الجماعي لجماعة واد 

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  . 41.3.( بتنفيذ القانون رقم 02.1يوليوز  27) 341.

 ؛بالجماعات

( ..7.نونبر  42) 447.صفر  03وبناء على الظهير املؤرخ في 

املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي البلدي كما تم تغييره 

 ؛و تتميمه

ذي  24الصادر في  10.173.ء على الظهير الشريف رقم وبنا

 171.7( بتنفيذ القانون رقم .020يوليوز  3.) 330.الحجة 

 ؛املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية

ذي  7.صادر في  1271.71.وبناء على الظهير الشريف رقم 

 37121( بتنفيذ القانون رقم 0227نونبر 42) .30.القعدة 

 ؛تعلق بجبايات الجماعات الترابيةامل
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دجنبر  .4الصادر في  .10217.بناء على الظهير الشريف رقم و 

وتتميم القانون  تعلق بتغييرامل  07.20بتنفيذ القانون  0202

 ؛املتعلق بجبايات الجماعات الترابية 47.06رقم 

من ذي  1.صادر في  1271027.بناء على الظهير الشريف رقم و 

بسن  4717( بتنفيذ القانون رقم 0227دجنبر 07) .30.الحجة 

أحكام انتقالية يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات و 

 ؛األتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية

ربيع األول  23الصادر في  .01.7131بناء على املرسوم رقم و 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية  02.7نونبر  04) 341.

  ؛ومؤسسات التعاون بين الجماعاتللجماعات 

يونيو  3.بتاريخ  F/0.11بناء على دورية وزير الداخلية رقم و 

 الجماعيةحول الرسم املفروض على شغل األمالك  ..02

 ؛ العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكة العامة للمواصالت

مايو  21بتاريخ  1600/ بناء على تعليمية وزير الداخلية رقم و 

بجبايات  املتعلق 37121تطبيق القانون رقم  حول  .020

الجماعات الترابية كما تم تغييره و تتميميه بالقانون رقم 

 ؛27102

 7.الصادر بتاريخ  .2بناء على القرار الجبائي املستمر رقم و 

والواجبات  املحدد بموجبه مبالغ الرسوم والحقوق  .020يناير 

 ؛املستحقة لفائدة ميزانية جماعة واد أمليل

ونظرا ملداوالت املجلس الجماعي في دورته االستثنائية املنعقدة 

 ؛ .0200غشت  01بتاريخ 

 :يلي ما يقرر 

 الباب األول 

 هاأسعار الضر ائب والرسوم التي حدد القانون  أسعارنسب و 

 القصوى والدنيا

 الفصل األول 

  الرسم عن األراض ي الحضرية الغيرمبنية

 عارساأل الرسم على األراض ي غير املبنية في حدود  أسعارتحدد 

 :يلياملحددة بالقانون كما 

يحدد سعر الرسم املفروض على األراض ي الحضرية غير املبنية 

القصوى  سعاراأل الدنيا و  سعاراأل عن كل متر مربع في حدود 

 : املحددة بالقانون كما يلي

 سعاراأل  املناطق

 درهم عن كل متر مربع 07 منطقة العمارات

والسكن  منطقة الفيالت

 الفردي واملناطق األخرى 

 درهم عن كل متر مربع 2.50

 الفصل الثاني

  الرسم على عمليات البناء

يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس املساحة املغطاة 

 أسعاركامال1 تحدد  باملتر املربع وبعد كل جزء من املتر مربع مربعا

الدنيا والقصوى  سعاراأل لى عمليات البناء في حدود الرسم ع

 :املحددة بالقانون كما يلي

تسوية البنايات  أو رخصةأوال: العمليات موضوع رخصة بناء 

 :غير القانونية

 سعاراأل  العمليات

يواء قاطني دور إعادة إ

 الصفيح

 دراهم عن كل متر مربع 1

عملية معالجة الدور اآليلة 

 للسقوط

 عن كل متر مربعدراهم  1

و أ الجماعيةعمارات السكن 

 املجموعات العقارية 

هم للمتر املربع ادر  10

 املغطى

العقارات املعدة لغرض 

و أو منهي إو تجاري أصناعي 

 داري إ

هم للمتر املربع ادر  10

 املغطى

للمتر املربع  ادرهم 02 املساكن الفردية

 املغطى

تسوية  أو رخصةبالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء 

 ن يقل مبلغ الرسم املستحقأالبنايات غير القانونية ال يمكن 

 .درهم 222.عن 

 الهدم أو رخصةصالح ثانيا: العمليات موضوع رخصة اإل 

 سعاراأل  العمليات

درهم عن كل  122122 الهدم

 رخصة

درهم عن كل  422122 صالحاإل 

 رخصة

 

 الفصل الثالث

  األراض يالرسم على عمليات تجزئة 

 .يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة األراض ي

من التكلفة 3يحدد سعر الرسم على تجزئة األراض ي في %

 .اإلجمالية لألشغال التي تتطلبها عملية التجهيز املتعلق بالتجزئة
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 الفصل الر ابع

 الرسم على محال بيع املشروبات

ي يحققها مستغلو تيفرض هذا الرسم على املداخيل ال

ي تلااملشروبات  املؤسسات الخاضعة للرسم املتأتية من بيع

تستهلك في املكان الذي تباع فيه وذلك دون احتساب الضريبة 

من املداخيل  4على القيمة املضافة 1 و يحدد السعر في  %

 . السنوية

 الفصل الخامس

الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية و أشكال اإليواء 

  السياحي األخرى 

الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية و  أسعاردد تح

أشكال اإليواء السياحي األخرى عن كل شخص وعن كل ليلة 

ملختلف أصناف املؤسسات السياحية واألشكال األخرى لإليواء 

 :املحددة بالقانون كما يلي سعاراأل السياحي في حدود 

دور الضيافة ومراكز وقصور  أ

 املؤتمرات والفنادق الفاخرة 

 درهما    1.

 

 

 ب

 دراهم  2. نجوم 1فندق 

 دراهم   1 نجوم 3فندق 

 دراهم    4 نجوم 4فندق 

 دراهم   0 فندق نجمتين

 دراهم   0 فندق نجمة واحدة

  دراهم 2. النوادي الفندقية ج

 درهما   2. للسياحالرياضات واملنازل املؤجرة  د

 دراهم   1 قرى العطل ه

 دراهم    4 اإلقامات السياحية و

املؤسسات واألشكال األخرى لإليواء  ز

 السياحي

 دراهم    0

 

 الفصل السادس

  النقل العمومي للمسافرين لىالرسم ع

يفرض هذا الرسم على مزاولة النقل العمومي للمسافرين 

 .املخصصة لذلكباعتبار أصناف العربات 

 أ: سيارة األجرة

لكل ثالثة  ادرهم 2.سيارة األجرة من الصنف الثاني: 

 . أشهر

درهم لكل ثالثة  022من الصنف األول :  األجرةسيارة 

 .أشهر

 :ب: الحافالت 

 ٠ درهم لكل ثالثة أشهر 022مقاعد : 7من  أقل

 ٠ .درهم لكل ثالثة أشهر 422سلسة ج :

 ٠ لكل ثالثة أشهرهم ادر  7سلسلة ب :

 .درهم لكل ثالثة أشهر 222.سلسلة أ :

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز 

 .1 وكل جزء من ربع سنة يعد ربع سنة كامال أكتوبروفاتح 

 الفصل السابع

 .املقالع موادالرسم على استخراج 

املقالع عن كل متر  موادالرسم على استخراج  أسعارتحدد 

 في حدود وادمكعب مستخرج حسب طبيعة هذه امل

 :املحددة بالقانون كما يلي سعاراأل 

 سعاراأل  االصناف

 عن كل متر مكعب  ادرهم 02122 الغاسول 

الرخام املستخدم في 

 التكسية

 عن كل متر مكعب  ادرهم 1122.

الغرانيت املستخدم في 

 التكسية

 عن كل متر مكعب  ادرهم 1122.

الرمل املستخدم في 

 الهندسة املدنية و البناء

 هم عن كل متر مكعب ادر  23122

الطين املستخدم في 

 الهندسة املدنية و البناء

 عن كل متر مكعب هم ادر  23122

الكلس املعد لحجر  

 البناء أو للحص ى 

 عن كل متر مكعب  همادر  23122

الطين املعد للصناعة 

 الخزفية

 عن كل متر مكعب هم ادر  23122

 

 املادة الثامن

 رس ي(مداخيل مقابل خدمات ) النقل املد

يؤدى عن خدمات النقل املدرس ي واجب شهري قدره خمسة 

 1( درهما 01وعشرون )
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 الفصل التاسع

 ترقيم العقارات

 :يؤدى عن عمليات ترقيم املنازل والعقارات واجب يحدد كما يلي

   األلواح املعدنية والخزفية عن كل ترقيم بواسطة

 ( درهما12منزل : خمسون )

   ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل : عشرة

 .( دراهم2.)

 الباب الثاني

 الحقوق واإلتاوات واملساهمات أسعارنسب و 

 الفصل العاشر

 .الرسوم املفروضة على الذبح في املجازر  

 :املجازر كما يلي يحدد سعر الرسم األصلي عن الذبح في

عن كل كيلوغرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته  -.

 ا1درهم 2,42

 : يلييؤدى عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان ما 2 - 

 ادرهم 32,22البقر عن كل رأس : ٠ 

 ادرهم 32,22 اإلبل عن كل رأس : ٠ 

 همادر  22,.2الغنم عن كل رأس : ٠ 

   همادر  21,22كل رأس : املاعز عن. 

من ثمن بيع اللحوم بالجملة دون  0بنسبة اثنتين في املائة % -4

 . تمييز بين أنواعها وجودتها

أما فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة لالستهالك 

من السعر  % 12فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة 

 .املحدد

 الفصل الحادي عشر

ي املفروض على الذيج في املجازرلفائدة املشاريع الرسم االضاف

 يريةخال

الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة املشاريع  إلىيضاف 

من سعر الرسم األصلي للذبح كيفما  % 12الخيرية يحدد ب 

 .كانت طريقة احتسابه )للكيلوغرام أو عن كل رأس(

 الفصل الثاني عشر

 . الرسوم التابعة لضريبة الذيح

الرسوم املترتبة عن الخدمات اإلضافية املقدمة  أسعارتحدد 

باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها  الجماعيةملستعملي املجازر 

 :يلياملجازر كما 

 

 الفصل الثالث عشر

 األسواقفحص لحوم 

 2142رسم يحدد ب  األسواقيؤدي عن الفحص البيطري للحوم 

 .درهما للكيلوغرام من اللحم

 ابع عشرالفصل الر 

  فحص لحوم الذبح االستثنائي

تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح 

 :االستثناني املنجز خارج أوقات الذبح العادية

 ادرهم 12,22البقر واإلبل عن كل بهيمة : -

 همادر 2122.الغنم و املاعز عن كل بهيمة :  -

 الفصل الخامس عشر

 رسوم مغسل األمعاء

ئ ييهستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األحشاء وتي

 :الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي

 . دراهم 20,22البقر واإلبل عن كل بهيمة : -

 . مادره 2112الغنم واملاعز عن كل بهيمة :  -

 الفصل السادس عشر

 رسوم التبريد

 يةالجماعيستخلص عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد 

 03في اليوم )  ادرهم 2112عن كل كيلوغرام صاف رسم يحدد ب:

 .ساعة (

 الفصل السابع عشر

  رسوم الربط باإلسطبل

يستوجب استعمال اإلسطبالت واملحالت املعدة إليواء 

ن كل ع يليالحيوانات باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما 

 :يوم

 : ٠ دراهم 21,22البقر واإلبل عن كل بهيمة 

 : ٠ درهم 22,.2الغنم واملاعز عن كل بهيمة 

 الفصل الثامن عشر

 رسوم قلع الحيوانات امليتة

 :امليتة واجب يحد د كما يليالبهائم  إزالةيؤدى عن قلع و 

  : ما دره 02,22البقر واإلبل والخيل والبغال عن كل بهيمة

 دراهم 27الغنم واملاعز عن كل بهيمة :
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 الفصل التاسع عشر

 نقل اللحوم رسوم

 إلىبائح من داخل املجزرة ذيستوجب نقل اللحوم وأحشاء ال

سيارات جماعية في إطار استغالل امتياز  أماكن البيع بواسطة

 :نقل اللحوم الرسم التالي

 : ٠ دراهم 21,22البقر واإلبل عن كل بهيمة 

 : دراهم 20,22الغنم و املاعز عن كل بهيمة.  

 الفصل العشرون

  املوازين العمومية وحقوق الوزنمنتوج 

 :يحدد كما يلي واجب استغالل املوازين العمومية

 (2) البقر واإلبل والخيل والبغال عن كل رأس: درهمان 

 (1) الغنم واملاعز عن كل رأس: درهم واحد 

 األخرى عن كل قنطار أو جزء  وادالحبوب والخضر وامل

 .(1) منه :درهم واحد

 ( طنا: عشرة 02من عشرون ) أقل السيارات والشاحنات

 .( دراهم2.)

 ( طنا: خمسة 02السيارات والشاحنات أكثر من عشرون )

 ( درهما 1.عشر)

 الفصل الواحد والعشرون

 واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي

إن الباعة الذين يشغلون امللك الجماعي العام غير السوق 

للسلع والبضائع  األسبوعي بصورة غير قارة وذلك بعرضهم

م ء رساهم أديواملنتجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عل

 :ر مربع بقدرتيومي عن كل م

 (2,50) .درهمان وخمسون سنتيما

 الفصل الثاني والعشرون

 زرسوم املحج

هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو  أسعارتحدد 

 : البضائع أو األشياء األخرى كما يلي

 

األشياء والحيوانات نوعية 

 والعربات

واجب اإلقامة 

 عن كل يوم

املدة 

القصوى 

 لإلقامة

 الحيوانات

البقر والخيول والبغال 

 والجمال و الحمير

 يوما 1. ادرهم 02122

 يوما 1. همادر  2122. الغنم واملاعز

القطط والدواجن 

 والحيوانات الصغيرة

 أيام 1 همادر  23122

 العربات

 يوما 1. دراهم2122. عجلتينعربات ذات 

 يوما 1. همادر  02122 عربات ذات أربع عجالت

 يوما 1. دراهم 2122. عربات يدوية

 يوما 1. رهماد 02122 عربات مقطورة

 يوما 1. همادر  02122 دراجة نارية

 يوما 1. دراهم 2122. دراجة عادية

 السلع والبضائع

سلع قابلة للتالش ي عن 

 .منهالقنطار أو جزء 

 يوما واحد دراهم 7122

سلع غير قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 يوما 1. دراهم 0122

أدوات كبيرة الحجم عن املتر 

 .املكعب أو جزء منه

  يوما 1. همادر  1122

أدوات صغيرة الحجم عن 

 .املتر املكعب أو جزء منه

  يوما 1. همادر  2122.

وراش االدوات املحجوزة باأل 

 الغير قانونية 

 يامأ 7 همادر  02122

 

 الفصل الثالث والعشرون

محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التي لم يطالب 

 بها في الوقت املحدد أصحابها

ي على يد القابض الجماعي أو نائبه الحيوانات نتباع باملزاد العل

والسلع والخضر والعتاد املحجوزة1 والتي لم يتم استرجاعها 

خالل األجل املحدد1 ويجعل ثمن البيع بعد استخالص ضرائب 

املحجز واملكوث به رهن إشارة صاحبه طيلة سنة  إلىالدخول 

 لىإويوم ابتداء من تاريخ الحجز1 وتضاف املبالغ املقبوضة 

ميزانية الجماعة بعد انصرام األجل ؛ غير أنه تنفيذا للظبهر 

( املتمم 7.7.أبريل  01) 447.رجب  01الشريف املؤرخ في 

للتشريع املتعلق بالنقل البري ال يمكن أن تباع باملزاد العلغي 

ي إال بعد مض  أصحابهاالسيارات املحجوزة التي لم يسترجعها 
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ها لقانونية األولى التي بقيت خاللشهر من تاريخ انصرام الفترة ا

 .في املحجز

ي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة تإن الحقوق ال

ويطبق هذا  %12بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة 

التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف أية إدارة 

 .أو مصلحة عمومية

 الفصل الر ابع والعشرون 

  ات املرسمةاإلنذار 

تحدد واجبات اإلنذارات املرسمة الناتجة عن املراقبة التمي 

درهم عن كل مخالفة (100) في مائة الجماعيةتقوم بها املصالح 

 .770.يناير  27بتاريخ  .1201.77.واملحددة بالظهير رقم 

 الفصل الخامس والعشرون

وقوف العربات املعدة للنقل العام  لىالرسم املفروض ع

  رينللمساف

يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل 

ى القصو  سعاراأل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود 

 :املحددة بالقانون وذلك كما يلي

السعر بالدرهم  نوع وصنف السيارة

 لكل ربع سنة

 ادرهم 12122 سيارات األجرة من الصنف الثاني 

 درهم 22122. سيارات األجرة من الصنف األول 

 درهم022122 حافالت النقل العام من الصنف ج 

 درهم 422122 حافالت النقل العام من الصنف ب 

 درهم 322122 حافالت النقل العام من الصنف أ 

 درهم 22122. سيارات اإليجار 

 درهم 022122 حافالت اإليجار السلسالت :ت 1ل 1س 

 درهم422122 حافالت اإليجار من السلسة الثانية 

 درهم322122  ىحافالت اإليجار من السلسة األول

 

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز 

 .1 وكل جزء من ربع سنة يعد ربع سنة كامال أكتوبروفاتح 

 الفصل السادس والعشرون 

العامة مؤقتا  الجماعيةالرسم املفروض على شغل األمالك 

  ألغراض البناء

 الجماعيةيحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك 

لواد أمليل  العامة مؤقتا ألغراض البناء بتراب الجماعة الترابية

 :على الشكل التالي

  مترا : عشرة  0.الشوارع التي تساوي أو يتجاوز عرضها

 .( دراهم للمتر املربع ولكل ربع سنة2.)

  ( 0.مترا: اثنا عشر ) 0.ارع التي يقل عرضها عن الشو

 .درهما للمتر املربع ولكل ربع سنة

 الفصل السابع والعشرون 

العامة مؤقتا  الجماعيةالرسم املفروض على شغل األمالك 

 نيةهألغراض تجارية أو صناعية أوم

ة العام الجماعيةشغل األمالك  لىسعرالرسم املفروض ع يحدد

ية أو صناعية أو مهنية باعتبار املساحة مؤقتا ألغراض تجار 

املشغولة من امللك الجماعي العام وموقع الجزء املشغول منه 

 .ونوع ما يشغله

 

عن كل ربع سنة أو املبلغ  نوع الرسم

 جزء منه

استغالل امللك العام من طرف 

املقاهي واملطاعم ) األرصفة 1 

 الشوارع واألزقة(

 للمتر املربع ادرهم 42122

استغالل امللك العام لعرض 

 . البضائع والسلع

 للمتر املربع ادرهم 02122

 درهم للمتر املربع 22122. األكشاك التجارية

 درهم للمتر املربع 022122 األكشاك الهاتفية

 درهم للمتر املربع 22122. لعاب األطفالأمعارض وفضاءات 

األلعاب املتنقلة واملسارح 

 املستقلة والسيرك

 درهم للمتر املربع 22122.

 درهم للخزان 122122 خزانات الوقود تحت األرض

تمرير خطوط االتصاالت فوق 

 سطح األرض أو باطن األرض1

 درهم للمتر الطولي 112.

علب ربط خطوط االتصاالت على 

 مستوى سطح االرض1

 درهم للمتر مربع 01122

الدواليب املعدة إليواء املعدات 

 سطح األرضالتقنية على 

 مربعدرهم للمتر  22122.
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محطات الراديو الكهربائية 

 ة بهاطوالتجهيزات املرتب

 . درهم للوحدة 1222122

استغالل فضاء امللك الجماعي 

العام لغايات اإلشهار بواسطة 

 السيارات والعربات املتنقلة

 درهم للمتر مربع 022122

استغالل امللك الجماعي العام 

بواسطة لوحات إشهارية لحواجز 

األوراش لصاحب املشروع 

Palissades  

 درهم للمتر مربع 022122

اللوحات اإلشهارية الخاصة 

العقارية واملجموعات  بالتجزئات

 ةيالسكن

 درهم للمتر مريع 422122

استغالل امللك الجماعي العام 

 (TOTEM) باللوحات اإلشهارية

والالفتات )مع إعفاء املؤسسات 

 ( العمومية ومن هم في حكمها

 درهم للمتر مربع 422122

استغالل امللك الجماعي العام 

بواسطة اللوحات اإلشهارية 

املضيئة املتواجدة فوق املباني أو 

 :في الواجهات

 درهم للمتر مربع 322122

ع املربدرهم للمتر  122122 الشبابيك األوتوماتكية لألبناك

 عن كل صراف الي

أماكن الوقوف الخاصة باألبناك 

 واملؤسسات املشابهة

 درهم للمتر مريع 422122

 إلىمنافذ الخروج والولوج من و 

 محطات التزود بالوقود

 درهم للمتر الطولي 1122

 

 الفصل الثامن والعشرون 

  تالف الطرق إالرسم املترتب عن  

  أداء مبلغ يساوي مجموع  الجماعيةيترتب عن إتالف الطرق

عالوة  إضافةاملصاريف التي تستلزمها عملية اإلصالح مع 

 . عن املصاريف املستحقة 01قدرها %

  في حالة إنجاز أشغال اإلصالح من طرف الجماعة املعنية

مبلغ  يتم استخالص الرسم عن إتالف الطرق والذي يساوي 

 . حقةمن املصاريف املست % 01تكلفة أشغال اإلصالح زائد 

  في حالة قيام املسؤول عن إتالف الطرق بعملية إصالحها

 وفقا للقواعد الفنية والتقنية يتم استخالص الرسم

من  °/25°الطرق والذي يساوي فقط  تالفإاملفروض على 

 . مبلغ تكلفة أشغال اإلصالح

 الفصل التاسع والعشرون

 األضرارصوائر األبحاث عن املنافع و  

  للبحث عن املنافع واملضار أداء يستوجب فتح سجالت

  1( درهما عن كل عملية12.واجب قدره: مائة وستون )

  يفرض على أرباب املؤسسات أداء وجيبة لتغطية صوائر

األبحاث عن املنافع واملضار طبقا ملقتضيات الظهير 

( 7.3.غشت  01) 440.شوال  24الشريف الصادر في 

 1رةاملحدث للمؤسسات املضرة واملزعجة والخطي

  410.جمادى الثانية  00وكذا القرار الوزاري الصادر في 

( وحددت الواجبات املستخلصة  744. أكتوبر 4.املوافق ) 

 .( درهما12.في مائة وستون )

  ال يمكن ألرباب املؤسسات استرجاع هذه الوجيبة في حالة

و في حالة عدم الترخيص بسبب أعن فتح املؤسسة  يلالتخ

 . مانع قانوني

  الوجيبة مسبقا لدى شساعة املداخيلتؤدى 

 الباب الثالث

الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة ومنتوج 

اإلستغالالتذات الطايع الفالحي أو التجاري واملصالح املشابهة 

 املسيرة بصفة مباشرة

 الفصل الثالثون 

  ائمهواجبات أسواق الب

وتحدد  رضغاملخصصة لهذا ال األسواقئم إال بال يمكن بيع البها

 :أسواق البهائم كما يلي إلىواجبات الدخول 

 

 ادرهم 42 بل عن كل رأس البقر واإل 

 ادرهم 12 الخيول والبغال عن كل رأس

 همادر  2. الغنم واملاعز عن كل رأس 

 همادر  2. الحمير

 

 الفصل الواحد والثالثون 

 وأماكن البيع العامة األسواقواجبات الدخول أو الوقوف ب 

 السوق  إلىحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتجات ت

 : الجماعي وأماكن البيع العامة كما يلي

 : سوق الدواجن*

 ( للرأس.اإلوز والدجاج الحبش ي :درهم واحد ) . 
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 ( للرأس.البط والدجاج العادي والبري :درهم واحد ). 

 ( للرأس.األرانب : درهم واحد ). 

 ( للرأس.: درهم واحد ) الحمام. 

 ( للمائة بيضة.البيض : درهم واحد ). 

 : سوق الجلود والصوف

 ( للواحدة0جلود البقر واإلبل الطرية: درهمان ).  

 ( للواحدة.درهم واحد ) :جلود الغنم الطرية 

 (للواحدة.درهم واحد ) :جلود املاعز 

 (للواحدة.درهم واحد ) :الجلود اليابسة 

  ( للجزة الواحدة.واحد )الصوف الخام: درهم 

 ( للكيلوغرام.الصوف املنظفة : درهم واحد ) 

 :سوق الفحم والجير *

 (2) درهمان :عن كل حمولة بغل 

 (2) عن كل قنطار أو جزء منه: درهمان 

 (1)عن كل حمولة حمار: درهم واحد 

 : ٭ سوق الحطب

 (1) عن كل حمولة بغل: درهم واحد 

 (2,12عن كل حمولة حمار : خمسون )سنتيما 

 (1) عن كل قنطار أو جزء منه: درهم واحد 

 : سوق الزيت والزيتون  *

 ( لوعاء .الزيت : درهم واحد )لترات 1 

 ( لحمولة حمار0الزيتون : درهمان ) 

 ( دراهم لحمولة بغل4الزيتون: ثالثة ) 

 ( للقنطار 0الزيتون : درهمان ) 

 ( لجزء  القنطار.الزيتون: درهم واحد ) 

 : والقطاني1 سوق الحبوب 

 ( لحمولة حمار0درهمان ) :الحبوب والقطاني 

 ( دراهم لحمولة بغل4ثالثة ) :الحبوب والقطاني 

 ( للقنطار 0درهمان ) : الحبوب والقطاني 

 ( لجزء  القنطار.درهم واحد ) : الحبوب والقطاني 

 :لخضرا * سوق 

 ( للوحدة0درهمان ) :حمولة حمار 

 ( دراهم للوحدة4ثالثة ) : حمولة بغل 

 ( للوحدة0حمولة عربة يدوية : درهمان ) 

 ( دراهم للوحدة2.حمولة عربة مجرورة بدابة : عشرة ) 

 ( درهما للوحدة42حمولة شاحنة صغيرة : ثالثون ). 

 ( درهم للوحدة22.حمولة شاحنة كبيرة : مائة ) 

 ( درهما 12.حمولة شاحنة بمقطورة : مائة وخمسون )

 .للوحدة

  ( للوحدة0صندوق الخضر: درهمان ) . 

 ( للوحدة0صندوق الفواكه: درهمان ) 

 : سوق الفواكه

 ( درهما للوحدة12حمولة شاحنة صغيرة : خمسون ). 

 ( درهما للوحدة12.حمولة شاحنة كبيرة : مائة وخمسون ). 

 ( درهما للوحدة022حمولة شاحنة بمقطورة : مائتي ). 

 ( للوحدة0صندوق : درهمان ) 

 : سوق املختلفات

  ( للواحدة.البرادع واألكياس : درهم واحد ). 

  ( للحزمة0الحبال والدوم : درهمان ). 

 . ( للوحدة.الحصائر :درهم واحد ) 1 

 ( للوحدة0الخيام : درهمان ). 

  ( للوحدة0السروج :درهمان ). 

 ( للكيس أو لجزئه0الحناء : درهمان ). 

  ( النخالة : درهم واحد. )للكيس أو لجزئه. 

 ( للحزمة.التبن: درهم واحد ). 

  ( للوحدة0األدوات الخشبية: درهمان ). 

 :سوق السمك 

  ( درهمان :)( للصندوق 0السمك العادي )مثل السردين 

 ( 0,12السمك املمتاز : درهمان وخمسون سنتيما )

 للصندوق 

 

 الفصل الثاني والثالثون  

 األسواقواجبات الوقوف ب

وأماكن  الجماعية األسواقتقبض حقوق الوقوف في جميع 

 :البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي

   بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز واإلسكافيون

الغذائية وبائعو األثاث  وادوالنجارون والحدادون وبائعو امل

واألدوات الجلدية واألقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من 

الباعة الذين لم يرد ذكرهم عن كل يوم وعن املتر الحرفيين و 

 . (1,50) املربع :درهم واحد وخمسون سنتيما

  ( 01بائعو اللحم عن كل بسط ولكل يوم : خمسة وعشرون )

 .درهما

  ( دراهم2.بائعو السقوط عن كل بسط ولكل يوم: عشرة ). 
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 (1) السيرك عن كل يوم وعن املتر املربع: درهم واحد. 

 الثالث والثالثون الفصل 

 ناتاابط الحيو ر واجبات اإليداع بم

ة املخصص الجماعيةتحدد واجبات إيداع الحيوانات باملرابط 

 :لهذا الغرض عن كل يوم وعن كل بهيمة على الشكل التالي

 ( دراهم4الخيل والبغال واإلبل : ثالثة ) 

 (2,50) الحمير : درهمان وخمسون سنتيما 

  (0,50) سنتيما الحيوانات األخرى : خمسون 

 ابع والثالثون ر الفصل ال

  تسجيل بيع البهائم

 :يؤدى عن تسجيل بيع الهائم الواجبات التالية

 ( دراهم2.البقر والخيل واإلبل للرأس : عشرة ) 

 ( دراهم1العجول والحمير للرأس : خمسة ) 

 (2) الغنم واملاعز للرأس : درهمان 

 الفصل الخامس والثالثون 

بناء ال موادالصناعية و  واددائق وبقايا املرسم رفع نفايات الح

 .املتروكة على الطريق العمومية

ايا الصناعية وبق وادنفايات البساتين ورفع بقايا امل إزالةإن 

األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف عمال مصلحة 

النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين باألمر 

 :يستوجب أداء رسم قدره

 ( درهما022عن كل حمولة شاحنة: مائتا ). 

 ( درهما72عن كل متر مربع: سبعون ). 

 ( درهما12أدنى ما يستخلص: خمسون ). 

 الفصل السادس والثالثون 

الواجب املؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات والعربات 

 والسيارات والشاحنات

يحدد الواجب املؤدى عن وقوف الدراجات والعربات والسيارات 

 : والشاحنات باألماكن املخصصة لذلك كما يلي

 (1) يؤدى عن كل دراجة عادية درهم واحد. 

 (2) يؤدى عن كل دراجة نارية : درهمان. 

 (2) يؤدى عن كل عربة : درهمان . 

 (دراهم4يؤدى عن كل سيارة : ثالثة ). 

 ( دراهم1يؤدى عن كل شاحنة : خمسة ) . 

 ( دراهم1يؤدى عن كل حافلة : ستة ) . 

 

 الفصل السابع والثالثون 

 الت فكراء أدوات الح 

توضع لوازم الحفالت رهن إشارة األشخاص الراغبين في إقامة 

حفالت أو أعراس وذلك بعد الحصول على رخصة من طرف 

ويستخلص عن كراء املعدات واجبات  الجماعيةاملصالح 

 :محددة كما يلي

 ثمن الكراء اليومي املعدات 

 ( درهما02عشرون ) منصات للمتر املربع 

 ( دراهم1خمسة ) كراس ي للواحدة 

 ( دراهم1خمسة ) الرايات للواحدة 

 (2) درهمان سلك املصابيح للمتر الطولي 

 (1) درهم واحد الالفتات للمتر الطولي 

 ( دراهم2.عشرة ) الصور للواحدة 

 (1) درهم واحد مصابيح كهربائية 

 دراهم( 1خمسة ) حواجز للمتر الطولي 

 (2) درهمان أعمدة للواحد 

 ( درهما22.مائة ) طن( مملوء 0من فئة ) املاءخزان 

 ( درهما12خمسون ) فارغ املاءخزان 

طن( مملوء  3من فئة ) املاءخزان 

 ( درهما22.مائة )

( 12.مائة وخمسون )

 درهما

( 71خمسة وسبعون ) طن( فارغ 3من فئة ) املاءخزان 

 درهما

مائتان وخمسون  خيمة كبيرة

 ( درهما012)

( 12.مائة وخمسون ) خيمة من الحجم املتوسط

 درهما

حساب  على ملحوظة: إن نفقات الشحن ووسيلة النقل

 الجماعة

 

إن صاحب الحفل هو املسؤول عن كل إتالف أو كسر قد يلحق 

باملعدات وهو ملزم بتعويض كل الخسائر وتتم التعويضات 

 .الجارية بالسوق  سعاراأل حسب 

تسلم هذه املعدات من طرف رئيس املستودع الجماعي بعد 

د من طرف املعني هاالطالع على وصل أداء الواجبات وإمضاء تع

 .باألمر
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 الفصل الثامن والثالثون 

 كراء آليات الجماعة 

 

 اآلليات

 

ثمن الكراء 

لألشخاص 

املعنوية 

)لثماني 

ساعات 

 ( لليوم

ثمن الكرا ء 

لألشخاص 

الداتية 

)لثماني 

ساعات 

 ( لليوم

ثمن الكرا ء 

لألشخاص 

الداتية 

للساعة )

 ( الواحدة

شاحنة ذات 

الحمولة اثنى 

(متر 0.عشر)

 مكعب

 ألف

 وثمانمائة

(..22 )

 درهما

ألف 

وخمسمائة 

(.122 )

 درهما

 

شاحنة ذات  -

الحمولة 

(متر .ثمانية)

 مكعب

ألف ومائتا 

(.022 )

 درهما

 

 ألف

(.222 )

 درهما

 

 traxمحملة

 الطراكس

 ألفان

(0222) 

 درهما

 ثالثمائة 

(422) 

 درهما

 

 الفصل التاسع والثالثون 

  التصاميم واملطبوعات عمنتوج بي

تباع تصاميم املدينة واملطبوعات وتسلم الرخص والشواهد 

 :حسب الواجبات التالية اإلدارية لألشخاص الراغبين في ذلك

 

 السعراملحدد والرخص اإلدارية نوع املطبوعات

 درهم 200.00 تصاميم املدينة

 درهم 42122 البطاقات املختلفة للواحدة

 درهم 2122. للواحدة ومطبوعات أخرى  سعاراأل الئحة 

 درهم 2122. محاضر املعاينة الصحية والتقنية

 درهم 1222122 تسليم رخصة فتح مقهى

 درهم 1222122 .املهنيةو تسليم باقي رخص الفتح التجارية 

 درهم 122122 تسليم رخص الذبح باملجازر البلدية

 درهم 22122. تسليم دفتر الورش

تسليم رخص السكن 1 الوضعية الجبائية 

 1 اإلبراء الضريبي

 درهم 22122.

 درهم 422122 تسليم شهادة املطابقة 1 شهادة التقسيم
 

 الفصل األربعون 

  البيوعات العموميةنسبة الجماعة من  

يقع تحديد معدل النسبة املئوية املترتبة عن البيع العمومي 

لألشياء الخاصة بأدوات الجماعة والفواكه والغالت ودخل 

والحيوانات واألشياء وكذا العربات تؤدى عنها  الجماعيةاألمالك 

( من ثمن البيع كصوائر %2.زيادة تقدر بنسبة عشرة في املائة )

 . لإلشهار

 الفصل الواحد األربعون 

 خرى العقارات العارية وفضاءات األروقة األ  

تحدد وجيبة كراء فضاءات امللك الخاص الجماعي غير 

الفضاءات املرتبطة مباشرة باملحالت املخصصة للتجارة أو 

 :الشكل التالي لىالصناعة في حدود الواجهة األساسية ع

  ( للمتر .العقارات العارية درهم واحد )املربع عن كل يوم 

 ( درهما للمتر املربع عن كل .فضاءات األروقة : درهم واحد )

 يوم

  ( للمتر املربع عن 2,12فضاءات أخرى : خمسون سنتيما )

 .كل يوم

 الباب ا لرابع

 مقتضيات مختلفة

 عون ربالفصل الثاني واأل 

تلغى ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ جميع 

 . فة لهذا القرار الجبائي الجماعي املستمراملقتضيات املخال

 الفصل الثالث واألربعون 

ل كل من قابض واد املي إلىيعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار 

وشسيع املداخيل واملصالح الجبائية ومدير مصالح الجماعة 

 .وذلك كل في دائرة اختصاصه والتقنية بجماعة واد أمليل

 02001شتنبر   .وحرر بواد امليل في 

 1: رئيس جماعة واد أمليل ، مصطفى الحطحاطاإلمضاء

 02001شتنبر  04تازة في 

 يم تازةأقلتأشيرة السيد عامل 

 1: مصطفى املعزة اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيس املجلس الجماعي لجماعة باب بودر قرار جبائي تعديلي ل

الرسوم  أسعار يحدد نسب و  2122يونيو  05يتاريخ  00رقم 

 جماعة الوالحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة باب بودر

املتعلق بالجماعات  41.3..بناء على القانون التنظيمي رقم 

 02الصادر في 1.11.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛منه 73( والسيما املادة 02.1يوليوز  27) 341.من رمضان 

ربيع األول  23الصادر في  .01.7131وبناء على املرسوم رقم 

( القاض ي بسن نظام للمحاسبة  02.7نونبر 04) 347.

 ؛ العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

املتعلق بالضرائب املستحقة  421.7وبناء على القانون رقم 

لفائدة الجماعات املحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير 

 .0)  3.2.ربيع الثاني  .0الصادر في  7..1.71.الشريف رقم 

 ؛(7.7.نونبر 

املتعلق بجبايات الجماعات  37121وبناء على القانون رقم 

ر الصاد 5-07-1املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( كما وقع تغييره 0227نونبر 42).30.ذو القعدة  7.بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 7102وتتميمه بالقانون رقم 

 دجنبر .4)  330.ولى جمادى األ  1.بتاريخ  .10217.رقم 

املتعلق بسن احكام  47127وبناء على القانون رقم  ؛(0202

انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات 

واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه 

 .30.ذو الحجة  1.الصادر في  1271027.الظهير الشريف رقم 

 ؛(0227 دجنبر 07)

 .020ماي  07بتاريخ  1./.020وبناء على القرار الجبائي رقم 

حدد بموجبه الرسوم والضرائب املستحقة لفائدة ميزانية امل

 ؛ الجماعة الترابية باب بودر

حول  .020ينلير  23بتاريخ  44وبناء على الدورية الوزارية عدد 

 27102تحيين القرارات الجبائية على إثر صدور القانون رقم 

املتعلق بجبايات الجماعات  37121بتغيير وتتميم القانون رقم 

 ؛يةاملحل

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لجماعة باب بودر في اطار 

 ؛0200فبراير  20دورته العادية لشهر فبراير املنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يلي:

 الباب األول 

الرسوم والحقوق والواجبات التي لم يحدد  أسعارنسب و 

 وى1والقصها الدنيا أسعار القانون نسبها أو اقتصر على تحديد 

 .الفصل 

الرسوم والحقوق والواجبات التي لم يحدد  أسعارتحدد نسب و 

يا ها الدنأسعار ها أو اقتصر على تحديد أسعار القانون نسبها و 

 : والقصوى كما يلي

 الرسم املفروض على األراض ي الحضرية الغير مبنية

 0الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على األراض ي الحضرية غير املبنية 

القصوى  سعاراأل الدنيا و  سعاراأل ي حدود عن كل متر مربع ف

 : املحددة بالقانون كما يلي

 سعاراأل  املناطق 

 عن كل متر مربع ادرهم 1. منطقة العمارات

 هم عن كل متر مربعادر  2. منطقة الفيالت

 هم عن كل متر مربعادر  2. منطقة السكن الفردي

 هم عن كل متر مربعادر  02 املناطق االخرى 

 

 عمليات البناء م علىسالر 

 4الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على عمليات البناء عن كل متر مربع 

القصوى املحددة  سعاراأل الدنيا و  سعاراأل مغطى في حدود 

 : بالقانون كما يلي

تسوية البنايات  أو رخصةالعمليات موضوع رخصة بناء  أوال:

 :غير القانونية

 سعاراأل  العمليات

ور يواء قاطني دإعادة إ

 الصفيح

 دراهم عن كل متر مربع 1

عملية معالجة الدور اآليلة 

 للسقوط

 دراهم عن كل متر مربع 1

 الجماعيةعمارات السكن 

 او املجموعات العقارية 

 للمتر املربع املغطى ادرهم 7.

العقارات املعدة لغرض 

و أو منهي أو تجاري أصناعي 

 داري إ

 للمتر املربع املغطى ادرهم 7.

 للمتر املربع املغطى ادرهم 02 الفردية املساكن
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تسوية  أو رخصةبالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء 

 ن يقل مبلغ الرسم املستحقأالبنايات غير القانونية ال يمكن 

 .درهم 222.عن 

 الهدم أو رخصةصالح ثانيا: العمليات موضوع رخصة اإل 

 سعاراأل  العمليات 

 درهم عن كل رخصة 122 الهدم

 درهم عن كل رخصة 322 االصالح

 

  يالرسم على عمليات تجزئة األراض 

 3الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على عمليات تجزئة األراض ي في 

 : حدود النسب املحددة بالقانون كما يلي

من التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز املتعلق 5 % 

 . بالتجزئة

 الرسم على محال بيع املشروبات

 1الفصل 

 3يحدد سعر الرسم املفروض على محال بيع املشروبات بنسبة 

في املائة من املداخيل املتأتية عن بيع املشروبات دون احتساب 

 . الضريبة على القيمة املضافة

 باملنشآت السياحيةقامة الرسم املفروض على اإل

 1الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية 

وأشكال اإليواء السياحي األخرى عن كل شخص وعن كل ليلة في 

 :الدنيا والقصوى املحددة بالقانون كمايلي سعاراأل حدود 

   

دور الضيافة ومراكز وقصور  أ

 املؤتمرات والفنادق الفاخرة 

 درهما    1.

 

 

 ب

 درهما    2. نجوم 1فندق 

 دراهم   1 نجوم 3فندق 

 دراهم    4 نجوم 4فندق 

 دراهم   0 فندق نجمتين

 دراهم   0 فندق نجمة واحدة

 درهما    2. النوادي الفندقية ج

 درهما   2. الرياضات واملنازل املؤجرة للسياح د

 دراهم   1 قرى العطل ه

 دراهم    4 اإلقامات السياحية و

املؤسسات واألشكال األخرى لإليواء  ز

 السياحي

 دراهم    0

 

 املفروض على النقل العمومي للمسافرينالرسم 

 7الفصل

يحدد سعر الرسم املفروض على النقل العمومي للمسافرين عن 

 : كل ربع سنة كما يلي

 درهم 02122.سيارات األجرة الصنف األول ) طاكس ي كبير ( : 

 درهم 12.مقاعد :  7من  أقلالحافالت : 

 درهم 422سلسلة ج : 

 درهم 122سلسلة ب : 

 درهم 22.: سلسلة أ 

 

 املقالع موادالرسم على استخراج 

 .الفصل 

 املقالع عن كل مواديحدد سعر الرسم املفروض على استخراج  

 ارسعاأل في حدود  وادمتر مربع مستخرج حسب طبيعة هذه امل

 : املحددة بالقانون كما يلي

 

 سعاراأل  صنافاأل 

 درهم عن كل متر مكعب  02122 الغاسول 

الرخام املستخدم في 

 التكسية

 درهم عن كل متر مكعب  1122.

الغرانيت املستخدم في 

 التكسية

 درهم عن كل متر مكعب  1122.

الرمل املستخدم في 

 الهندسة املدنية و البناء

 درهم عن كل متر مكعب  23122

الطين املستخدم في 

 الهندسة املدنية و البناء

 درهم عن كل متر مكعب  23122

الكلس املعد لحجر  

 البناء أو للحص ى 

 درهم عن كل متر مكعب  23122

الطين املعد للصناعة 

 الخزفية

 هم عن كل متر مكعب ادر  23122
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 الرسم املفروض على الذبح في املجازر 

 7الفصل 

 : يحدد سعر الرسم األصلي على الذبح في املجازر كما يلي 

كان نوعه أو عن كل كيلوغرام صافي من اللحم كيفما  -

 درهم 2142جودته

 عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان -

 درهم 02122البقر عن كل رأس  -

 درهم 01122اإلبل عن كل رأس  -

 درهم 1122الغنم عن كل رأس  -

 . درهم 1122الغنم عن كل رأس  -

هم أما فيما يخص اللحوم التي ادر  3122املاعز عن كل رأس  -

صالحة لالستهالك فيمكن تخفيض الواجب نها غير أتثبت 

 . في املائة من السعر املحدد 12املذكور أعاله بنسبة 

 

 على الذبح فى املجازر لفائدة املشاريع الخيرية يالرسم اإلضاف

 2.الفصل 

الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة املشاريع  إلىيضاف 

ما كيف في املائة من السعر األصلي للذبح 12الخيرية يحدد ب 

كانت طريقة احتسابه ) كلغ أو عن كل رأس أو بنسبة من ثمن 

 . البيع بالجملة(

 

 حبذالرسوم التابعة لضريبة ال

 ..الفصل 

الرسوم التابعة عن الخدمات اإلضافية املقدمة  أسعارتحدد 

باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها  الجماعيةملستغلي املجازر 

 : املجازر كما يلي

 

 األسواق مفحص لحو 

 0.الفصل 

درهم  21.2رسم  األسواقيؤدى عن الفحص البيطري للحوم 

  . للكيلو غرام من اللحم

 فحص لحوم الذبح االستثنائي

 4.الفصل 

تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح  

 . االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية

 همادر  2122.البقر واإلبل عن كل بهيمة :  -

 ماهدر  1122الغنم واملاعز لكل بهيمة :  -

 رسوم مغسل األمعاء

 3.الفصل 

يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األمعاء وتيهيء 

 : الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي

 همادر  0122البقر واإلبل لكل بهيمة :  -

 درهم 122.الغنم واملاعز لكل بهيمة :  -

 سطبلرسوم الربط باإل 

 1.الفصل 

سطبالت واملحالت ملدة إيواء الحيوانات يستوجب استعمال اإل 

 : باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما يلي عن كل يوم

 دراهم 1122البقر واإلبل عن كل بهيمة :  -

 دراهم 0122الغنم واملاعز عن كل بهيمة :  -

 رسوم التبريد

 1.الفصل 

 ةالجماعييستخلص عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد 

 . درهم في اليوم 122.عن كل كيلوغرام صافي رسم يحدد ب 

 رسوم قلع الحيوانات امليتة

 7.الفصل 

 : البهائم امليتة واجب يحدد كما يلي إزالةيؤدى عن كل قلع و 

 درهما 02122البقر واإلبل عن كل بهيمة :  -

 درهما 2122.بهيمة :  الغنم واملاعز عن كل -

 رسوم نقل اللحوم

 ..الفصل 

ع أماكن البي إلىحشاء الذبائح من داخل املجزرة أإن نقل لحوم و 

بواسطة سيارات جماعية أو في إطار استغالل امتياز نقل 

 : اللحوم يستوجب أداء الرسوم التالية

 درهم 2112لكل كيلوغرام من اللحم الصافي :  -

 درهم 2101للواحد : حشاء اإلبل والبقر أ -

 درهم 2101حشاء الغنم واملاعز : أ -
 

 الجلود إيداعرسم 

 7.الفصل 

يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها باملجزرة 

 : الواجبات التالية الجماعية

 درهم 122.جلود البقر واإلبل عن كل جلد في اليوم :  -
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 درهم 2102جلود الغنم واملاعز عن كل جلد في اليوم:  -

 درهم 2101جلود الحيوانات األخرى عن كل جلد في اليوم :  -

 واماكن البيع العامة األسواقالرسوم املفروضة في 

 02الفصل 

وأماكن البيع العامة كما  األسواقاملقبوضة في  سعاراأل تحدد 

 : يلي
 

 سواق البهائمأواجبات 

 .0الفصل 

تحدد الغرض و املخصصة لهذا  األسواقال يمكن بيع البهائم إال ب

 : سوق البهائم كما يلي إلىالدخول  واجبات

 درهما 02122البقر عن كل رأس :  -

 درهما 02122اإلبل عن كل رأس :  -

 درهما 02122الخيل والبغال عن كل رأس :  -

 درهما 1122الحمير عن كل رأس :  -

 دراهم 1122املاعز واألغنام عن كل رأس :  -

 دراهم 0122رأس : الخرفان والجديان عن كل  -

 دراهم 2122.العجول عن كل رأس :  -

 وأماكن البيع العامة األسواقواجبات الدخول والوقوف فى 

 00الفصل 

وق الس إلىتحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتوجات 

 . الجماعي وأماكن البيع العامة
 

 الدواجنو الحيوانات 

 0122ته : الديوك الهندية : يؤدى عن كل واحد ما قيم -

 همادر 

 درهم 122.الدجاج عن كل واحد ما قيمته :  -

 درهم 21.2األرانب يؤدى عن كل واحد ما قيمته :  -

 درهم 2112الحمام يؤدى عن كل واحد ما قيمته :  -

 السلع والبضائع واملنتوجات

هم ادر  0122ثقال : كياس التي تجعل فوقها األالبرادع واأل -

 للواحد

 للواحد همادر  4122القطع املكونة للخيمة الواحدة:  -

 درهم 122.جزة الصوف يؤدى عن كل واحد ما قيمته :  -

 همادر  0112الحصائر :  -

 0112جلود البقر واإلبل يؤدى عن كل واحد ما قيمته :  -

 همادر 

 همادر  0112الجلود اليابسة :  -

 همادر  0122جلود الغنم واملاعز الطري:  -

 همادر  0122:  االسراج -

 همادر  0122البيض عن كل مائة بيضة :  -

 همادر  4122يؤدى عن كل قنطار من الزيتون أو الجزء منه :  -

 همادر  4122الحناء يؤدى عن كل قنطار أو الجزء منه :  -

 درهم 2112الزيوت يؤدى عن كل لتر :  -

 همادر  4122الفواكه اليابسة عن القنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  4122وب لكل قنطار أو الجزء منه : الخر  -

 همادر  4122البلوط لكل قنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  3122القطاني للقنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  2112الدوم للوحدة :  -

 همادر  3122الحبوب يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  4122الفحم يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  0122الجير يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 درهم 122.الحطب يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 همادر  0122النخالة يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 1122الخضر الطري يؤدى عن القنطار أو الجزء منه :  -

 همادر 

 فواكهالدالح والبطيخ يؤدى عن القنطار أو الجزء من وال -

 همادر  0122الطرية : 

 ادرهم 0.122الشاحنات املحملة ) الحجم الكبير (  -

 ادرهم 1122.الشاحنات املحملة ) الحجم الصغير (  -

 همادر  2122.الشاحنات الفارغة والسيارات :  -

 

 واجبات الوقوف

 04الفصل 

وأماكن  الجماعية األسواقتقبض حقوق الوقوف في جميع 

 البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي:

ارون فيون والنجابائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز واإلسك

الغذائية وبائعو األثاث واألدوات  وادوالحدادون وبائعو امل

الجلدية واألقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين والباعة 

 . الذين لم يرد ذكرهم

 درهم 122.كل متر مربع : عن كل يوم وعن  -
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 دراهم 2122.بائعو اللحوم عن كل بسط ولكل يوم :  -

 دراهم 2122.بائعو السقوط عن كل يوم وعن كل بسط :  -

 درهم 122.السرك عن كل يوم وعن كل متر مربع :  -

 واجبات مقبوضة بشاحات أخرى للبيع

 03الفصل 

السوق إن الباعة الذين يشغلون امللك العام الجماعي غير 

األسبوعي بصورة غير قارية وذلك بعرضهم للسلع والبضائع 

واملنتوجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم 

 : يومي عن كل متر مربع كما يلي

 درهما للمتر املربع 122.عن كل قارعة الطريق الرئيس ي :  -

 . درهما للمتر املربع 2112باألماكن األخرى :  -

 رسوم املحجز

 01الفصل 

هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو  أسعارتحدد  

 : البضائع أو أشياء أخرى كما يلي

 

نوعية األشياء 

 والحيوانات والعربات

واجب 

اإلقامة عن 

 كل يوم 

املدة القصوى 

 لإلقامة

 الحيوانات

 أيام 21 دراهم 1122 الكالب

البقر والخيول والبغال 

 والجمال

 يوما 1. همادر  2122.

 يوما 1. همادر  2122. الحمير

 يوما 1. همادر  4122 الغنم واملاعز

القطط والدواجن 

 والحيوانات الصغيرة

 أيام 1. درهم 122.

 العربات

 يوما 1. دراهم 7122 عربات ذات عجلتين

 يوما 1. ادرهم 1122. عربات ذات أربع عجالت

 يوما 1. دراهم 0112 عربات يدوية

 يوما 1. دراهم 0112 عربات مقطورة

 يوما 1. دراهم 1122 دراجة نارية

 يوما 1. دراهم 0112 دراجة عادية

 السلع والبضائع

سلع قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 واحدايوما  دراهم 1122

سلع غير قابلة للتالش ي 

 .عن القنطار أو جزء منه

 يوما 1. دراهم 4122

أدوات كبيرة الحجم عن 

 .املكعب أو جزء منه املتر

 يوما 1. درهم 422

أدوات صغيرة الحجم 

عن املتر املكعب أو جزء 

 .منه

 يوما 1. دراهم 0122

 

 محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التي

 فى الوقت املحدد أصحابهالم يطالب بها 

 01الفصل 

لحيوانات ا :تباع باملزاد العلني على يد القابض الجماعي أو نائبه 

والسلع والخضر والعتاد املحجوزوالتي لم يتم استرجاعها خالل 

جل محدد ويجعل ثمن البيع بعد استخالص ضرائب الدخول أ

وم جل سنة ويأاملحجز واملكوث به رهن إشارة صاحبه طيلة  إلى

يزانية م إلىابتداء من تاريخ الحجز ؛ وتضاف املبالغ املقبوضة 

نه تنفيذا للظهير الشريف أاألجل غير الجماعة بعد انصرام هذا 

( املتمم للتشريع  711.بونيو  1.) 441.ربيع األول  1.املؤرخ في 

ال يمكن أن تباع باملزاد العلني السيارات  2املتعلق بالنقل البري 

إال بعد مض ي شهر من  أصحابهااملحجوزة التي لم يستخرجها 

 ا في املحجزيت خاللهتاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي بق

. 

إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة 

في املائة  12بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة 

ويطبق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات الصادرة من 

 .ية إدارة أو مصلحة عموميةأطرف 

 

 الرسم املفروض على وقوف العربات

 العام للمسافريناملعدة للنقل 

 07الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل 

وى القص سعاراأل العام للمسافرين على كل ربع سنة في حدود 

 : املحددة بالقانون وذلك كما يلي

 درهما 12122سيارة األجرة من الصنف األول :  -

 درهما 022122حافالت النقل العام من الصنف ج :  -

 درهم 422122حافالت النقل العام من الصنف ب :  -

 درهما 322122حافالت النقل العام من الصنف أ :  -
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 الجماعيةمالك الرسم املفروض على شغل األ 

 العامة مؤقتا ألغراض البناء

 .0الفصل 

 الجماعيةيحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك 

ا للمتر املربع عن كل درهم 02122العامة مؤقتا ألغراض البناء ب 

 . ربع سنة في حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون 

 العامة الجماعيةاملفروض على شغل األمالك الرسم 

 مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

 07 الفصل

 الجماعيةيحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك 

العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار 

املساحة املشغولة من امللك الجماعي العام وموقع الجزء 

شغله بعد مداولة املجلس الجماعي كما ياملشغول منه ونوع ما 

 : يلي

 
نوع  املوقع

 النشاط

الرسم للمتر املربع 

 وعن كل ثالثة أشهر

جانب الطريق 

 العمومي

 دراهم 1 تجاري 

 دراهم 1 صناعي 

 دراهم 1 منهي 

 دراهم 1 تجاري  األماكن األخرى 

 دراهم 1 صناعي 

 دراهم 1 منهي 
 

الرسم املفروض على شغل األمالك العامة  أسعارتحدد 

من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصالت عن  الجماعية

 : كل متر وعن كل ربع سنة على الشكل التالي

متر خطي في حالة استعمال سطح األرض أو  درهم عن كل11. -

باطن األرض من أجل تمرير خطوط االتصاالت واملنشآت 

 . املرتبطة بها

عن كل متر مربع على مستوى سطح األرض  ادرهم 01 -

 . بالنسبة لعلب ربط خطوط االتصاالت

درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح األرض 22. -

الخاصة  املعدات التقنيةبالنسبة للدواليب املعدة إليواء 

بربط وخدمة املشتركين وهوائيات الربط واملخادع 

 . الهاتفية

ع ألجل إقامة املحطات الراديو وقدرهم عن كل م 1222 -

براج وهوائيات االتصاالت ( والتجهيزات أكهربائية ) 

 . املرتبطة بها

 
 الباب الثاني

ومنتوج  الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة

 ي االستغالالت ذات الطابع الفالحي أو التجار 

 واملصالح املشابهة املسيرة بصفة مباشرة 

 املاءمنتوج استغالل مصلحة 

 42الفصل 

العذب ووضع العدادات مع صيانتها  املاءيحدد واجب التزويد ب

 : كما يلي

 املاءاستهالك  أسعار -أ

ر ملدة كل شه يؤدى بواسطة الصنبور في حالة عدم وجود العداد

 . مادره 41122ما قدره 

يؤدى في حالة وجود العداد على املتر املكعب واجب املبالغ 

األول املكلف  املحددة بموجب قرار الوزير املنتذب لدى الوزير

 . بالشؤون االقتصادية

 وصيانة العدادات ءكرا -ب 

 درهما 02122يؤدى عن كراء عداد كل ثالثة أشهر ما قيمته : 

 أنابيب إيصال املاء:فتح  ةيالضريبة املترتبة عن عمل -ج 

نابيب أ قغال عملية فتح إ على املشتركين الذين أصبحوا موضوع

لواجب  بسبب عدم تأديتهم في اآلجال املحددة املاءيصال إ

يصال ضريبة ديد اإل ججراء عملية تإاالستغالل أن يؤدوا عن 

 . درهما 42122قدرها 
 

 العداداتالضريبة املترتبة عن 

يحصل عن كل عملية لتحقيق أو تجربة عداد واجب قدره 

 درهما 12122

 .4الفصل 

إال إذا وضع  املاءن يستفيد من التزويد بأال يمكن ألي كان 

 12122.بصندوق قابض الجماعة مبلغا قصد الضمانة قدره 

 . درهما

وعند فسخ عقدة االشتراك بطلب من املنخرط يدفع له الباقي 

مة ذيطرح من املبلغ الذي هو بن أضمانة بعد من قيمة ال

؛ أو بعض الضرائب االستثنائية  املاءيصال إاملشترك من قبل 

 ملاءاالغير املستخلصة في اآلجال املحددة وساعتها يمنع التزويد ب

 . ن يؤدي املنخرط واجب الضمان من جديدأ إلى

 شربلل حصالال املاءاء قنوات ناسترجاع صوائر ب
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 40الفصل 

رباب العقارات املجاورة للطرق العامة جميع مصاريف أيتحمل  

الصالح للشرب وذلك وفق القواعد املنصوص  املاءبناء قنوات 

من القانون املتعلق بالجبايات الخاصة  77عليها بالفصل 

 1بالجماعات املحلية وهيئاتها

 الصالح للشرب املاءاسترجاع صوائر ربط االمالك بشبكة 

 44الفصل 

ح للشرب الصال املاءيتحمل املستفيذ من عمليات الربط بشبكة 

 . جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية

 الحار الواداسترجاع صوائر ربط األمالك بشبكة 

 43الفصل

يتحمل املستفيذ من عملية الربط بشبكة الواد الحار جميع 

 . املصاريف الناتجة عن هذه العملية

 اغر فإل او منتوج مصلحة التطهير 

 41الفصل 

ف القنوات من طرف يتحدد واجبات التطهير واإلفراغ وتنظ

 : مصلحة النظافة كما يلي

 دراهم 2122.عن كل متر مكعب:  -

 دراهم 21122دنى ما يستخلص : أ -

 استرجاع صوائر التطهير

 41الفصل 

إن عملية التطهير التي يقوم بها املكتب الصحي للجماعة 

 مكعب1درهما عن كل متر  02122تستوجب اداء واجب يقدر ب 

 

 47الفصل 

يحدد مبلغ تطهير البضائع واألمتعة والسيارات والعربات كما 

 : يلي

 تطهير السيارات

 دراهم عن كل عملية 2122.طاكس ي كبير أو صغير :  -

 درهما عن كل عملية 1122.مقعدا :  1.من  أقلالحافالت  -

 درهما عن كل عملية 02122مقعدا :  1.الحافالت أكثر من  -

 دراهم عن كل عملية 1122العربات اليدوية :  -

 خرى أشياء أ

فرشة واملالبس للقنطار أو الجزء منه الخرق البالية واأل  -

 . دراهم عن كل عملية 1122

 .دراهم عن كل عملية 1122دوات للقنطار أو الجزء منه : األ  -

تقام عمليات تطهير املحالت املفتوحة للعموم وكذا السيارات 

 .املعدة للنقل العام للمسافرين مرة كل شهر

  الجماعيةسعاف ر النقل بواسطة سيارة اإل ئاسترجاع صوآ

 .4الفصل 

سعاف تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة اإل 

 : لنقل املرض ى والجرحى على الشكل التالي الجماعية

 داخل تراب الجماعة عن كل مريض

 همادر  0122 :يابا إنهارا ذهابا و  -

 همادر  0112ليال ذهابا وايابا :  -

ل مريض
َ
 خارج تراب الجماعة عن ك

 همادر  0122نهارا عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا :  -

 همار د 0112يام العطل عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا : أليال و  -

هذه الواجبات واجب ثابت يؤدى عن طلب خروج  إلىويضاف 

 درهما 02122سعاف يقدر ب : سيارة اإل 

 األمواتقل نرسوم 

 47الفصل 

ن سيارة معدة لذلك يستوجب أداء تعلى م األمواتإن نقل 

 : الرسم التالي

 درهما 42122جثة : داخل دائرة الجماعة عن كل  -

 درهم 112.خارج دائرة الجماعة عن كل جثة للكيلومتر :  -

صندوق القابض وقت  إلىتؤدى الرسوم املشار إليها مسبقا 

 . التصريح بالوفاة

 

 بناءال موادالصناعية و  وادرسوم وضع نفايا الحدائق وبقايا امل

 املتروكة على الطريق العمومية

 32الفصل 

البساتين ورفع النفايات الصناعية وبقايا  نفايا إزالةإن  

االنقاض املهجورة في الطريق العمومية عن طريق عمال مصلحة 

النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين باألمر 

 : يستوجب أداء رسم قدره

 درهم 022122عن كل حمولة شاحنة :  -

 درهما 12122عن املتر املكعب :  -

 درهم 22122.نى ما يستخلص : أد -

 منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات :
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 .3الفصل 

يحدد الواجب املؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات والعربات  

 : والسيارات بأماكن مخصصة لذلك كما يلي

 درهم 0122يؤدى عن كل دراجة نارية :  -

 درهم 112.يؤدى عن كل دراجة عادية :  -

 درهم 0112يؤدى عن كل عربة :  -

 دراهم 4122يؤدى عن كل سيارة1:1 -

 دراهم 3122يؤدى عن كل شاحنة :  -

 مرابط الحيوانات

 30الفصل 

يحدد واجب املؤدى عن ربط الحيوانات وحراستها باألماكن 

 : املعدة لهذا الغرض كما يلي

 درهم 0122يؤدى عن كل حصان وبغل ما قيمته :  -

 درهم 112.يؤدى عن كل حمار ما قيمته :  -

 ترقيم العقارات

 34الفصل 

 : يؤدى عن كل عمليات ترقيم املنازل واجب يحدد كما يلي

ترقيم بواسطة األلواح املعدنية أو الزخرفية عن كل منزل  -

 درهما 12122

 درهما 02122ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل :  -

 كراء ادوات الحفالت

 33الفصل 

األشخاص الراغبين في إقامة توضع لوازم الحفالت رهن إشارة 

الحصول على رخصة من طرف  الحفالت أو األعراس وذلك بعد

ويستخلص عن كل كراء معدات واجبات  الجماعيةاملصالح 

 : محددة كما يلي

 
 ثمن الكراء لليوم املعدات 

 دراهم لليوم 1122 منصات للمتر املربع 

 درهم لليوم 122. كراس ي للواحد 

 درهم لليوم 122. الرايات للواحدة 

 دراهم لليوم 0122 سلك املصابيح للمتر الطولي

 درهم لليوم 122. الالفتات للواحدة 

 درهم 122. الصور للواحدة 

 درهم لليوم 21.2 املصابيح للواحدة 

 دراهم لليوم 1122 الحواجز للمتر الطولي

 درهم لليوم 122. االغطية ) باش ( للمتر املربع

 دراهم لليوم 0122 االعمدة للواحدة 

خيمة من الحجم الكبير 

 للواحدة

 درهم لليوم 12122.

 درهم لليوم 22122. خيمة من الحجم املتوسط

 درهما لليوم 12122 خيمة من الحجم الصغير

 درهما لليوم 02122 االفراش للمتر الطولي 

 دراهم لليوم 2122. الزرابي للمتر املربع 
 

إن صاحب الحفل مسؤول عن كل إتالف أو كسر قد يلحق 

املعدات وهو ملزم بتعويض كل الخسائر وتتم التعويضات 

 . الجارية بالسوق  سعاراأل حسب 

تسلم املعدات عن طريق رئيس املستودع الجماعي بعد االطالع 

على توصيل أداء الواجبات أو إمضاء تعهد من طرف املعني 

 . باألمر

 املظبوعاتبيع التصاميم و 

 31الفصل 

واملطبوعات لألشخاص الراغبين في  الجماعيةتباع التصاميم  

 : ذلك حسب الواجبات التالية

 درهم 22122.التصاميم يؤدى عن كل واحد :  -

 درهما 12122القرار الجماعي :  -

 دراهم 1122بطائق مختلفة عن كل واحد :  -

 دراهم 1122خرى لكل صفحة : أمطبوعات 

 دراهم 1122:  سعاراأل الئحة 

 
 نسبة الجماعة من املبيعات العمومية

 31الفصل 

يقع تحديد النسبة املانوية من املبيعات العمومية املترتبة من  

 . في املائة من الدخل الناتج عن البيع 2.البيع العمومي ب 

 سجيل بيع البهائمت

 37الفصل 

 : يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية 

 دراهم عن كل رأس 2122.البقر والخيل والبغال واإلبل :  -

 دراهم عن رأس 1122العجول والحمير :  -

 درهم عن كل رأس 0112الغنم واملاعز :  -

تعلقة وال تسلم الصكوك امل يايعتبر تسجيل بيع البهائم اختيار 

  . عند طلبها من طرف املشتري  إالبالبيع 

 .3الفصل 

يؤدى عن استغالل شاحنة الجماعة املخصصة لنقل الرمال  

 : والحص ى والحجر وباقي الحموالت األخرى حسب الجدول اآلتي



(    9299 دجنبر 92) 4111جمادى اآلخرة  5             ات الترابية عالجريدة الرسمية للجما األربعونثامن والالعدد      

 

41 
 

 

 

ثمن الحمولة  الوصول  االنطالقة

 الواحدة

 نوع الحمولة

، أغيل، املشرف، نكرت، توغالمت املاءعروة، راس  مقلع الشقة

سيدي مجبر، عالل، الدرودار، الصخرة، بويدر، 

 القنار

 رالحص ى، الرمل، الحج درهم 422122

اسنان اقدادح،  أسطغس، شيكر، ادما، بني مقلع الشقة

، تايمة، القلعة اوالد علي، حلوان، تامسيفت

 مركز باب بودر.بوجعدة، اسمير، 

 رالرمل، الحجالحص ى،  درهم  122122

، أغيل، املشرف، نكرت، توغالمت املاءعروة، راس  وادامسون، وواد لحضر

سيدي مجبر، عالل، الدرودار، الصخرة، بويدر، 

 القنار

 الرمل درهم  222122.

اسنان اقدادح،  أسطغس، شيكر، ادما، بني وادامسون، وواد لحضر

، تايمة، القلعة اوالد علي، حلوان، تامسيفت

 مركز باب بودر.، اسمير، بوجعدة

 الرمل درهم 122122.

 الرمل درهم  322122 جميع الدواوير التابعة للجماعة مقلع عين خباب 

 الرمل درهم  322122 جميع الدواوير التابعة للجماعة مقلع أدمام 

 الحجر درهم 422122 جميع الدواوير التابعة للجماعة  املاءشيكر وراس 

، أغيل املشرف، نكرت، توغالمت املاءعروة، راس  مدينة تازة 

سيدي مجبر، عالل، الدرودار الصخرة، بويدر، 

 القنار

 اإلسمنت  - درهم  322122| 

 األجور  -

 الحديد -

اسنان اقدادح،  أسطغس، شيكر، ادما، بني مدينة تازة 

، تايمة، القلعة اوالد علي، حلوان، تامسيفت

 درمركز باب بو .بوجعدة، اسمير، 

 اإلسمنت  - درهم  112122

 األجور  -

 الحديد -

باب مرزوقة مكناسة الغربية 

 والشرقية كلدمان 

، أغيل، املشرف، نكرت، توغالمت املاءعروة، راس 

سيدي مجبر، عالل، الدرودار، الصخرة، بويدر، 

 القنار

 التبن - درهم  122122

 الزرع -

باب مرزوقة مكناسة الغربية 

 والشرقية كلدمان

اسنان اقدادح،  أسطغس، شيكر، ادما، بني

، تايمة، القلعة اوالد علي، حلوان، تامسيفت

 مركز باب بودر.بوجعدة، اسمير، 

 التبن - درهم  712122

 الزرع -

 التبن - درهم 722122 شيكر _ أدمام الصميعة 

 الزرع -
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 الباب الثالت

 الجماعيةواجبات األمالك 

 37الفصل 

تحدد شروط استغالل الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية أو  

الخاصة بممارسة التجارة أو الصناعة ومحالت السكن 

واألراض ي الفالحية وغيرها وكل عقار تمتلكه الجماعة طبقا 

 . ملداولة املجلس الجماعي

 تويكون اشغال الدكاكين والحوانيت واملحالت املشابهة ومحال 

السكن ملدة شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا مقتضيات قانونية 

 . وتعاقدية مخالفة

مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر  سعاراأل ويؤدى واجب 

وعن الشهر كله وعلى املستغلين ان يدفعوا ضمانة لصندوق 

القابض الجماعي تساوي واجب األشغال ملدة شهرين وذلك عند 

 .وغيرها تسلمهم للدكان أو السكن

اض ي الفالحية فتكون مدة أشغالها للسنة تبتدىء في فاتح ر ما األ أ

غاية متم شهر شتنبر من السنة املوالية وكل  إلىوتمتد  أكتوبر

 . مدة ابتدأت تؤدى عنها الواجبات بكاملها

 

 
 الواجب الشهري الجزافي أرقام املحالت

 درهم 41122  3 إلى . مركز بوجعدة

 درهم 12122  0 إلى . مركز باب بودر

 

 أ 12الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على استغالل املخيم الجماعي كما 

 : يلي

  ( للم0درهمين )ر املربع الواحد حسب حجم الخيمة عن كل ت

 يوم

 ( للفرد عن كل يوم وكل جزء يوم يحتسب يوما  0درهمين )

 كامال

 

 ب 12الفصل 

باب بودر التابعة واجبات كراء دور التخييم الكائنة بمركز 

 . للجماعة

تحدد واجبات كراء دور التخييم الكائنة بمركز باب بودر 

 : والتابعة للجماعة كما يلي

 . درهم لكل شقة في اليوم  422122 

 

 .1الفصل 

 لي:ييحدد سعر الرسم املفروض على استغالل املسبح الجماعي كما 

 10  سنوات ( 2.دراهم للكبار ) ما فوق 

 5   ( 2.من  أقلدراهم للصغار ) سنوات 

 10الفصل 

 : مغارة افريواطو كما يلي إلىتحدد واجبات الدخول 

 . دراهم للفرد  5.00 

 الباب الرابع

 14الفصل 

 ستفاذة من خدمات النقل املدرس يواجبات اإل 

ستفاذة من خدمات النقل املدرس ي وكذا تحدد واجبات اإل  -

 : يخطوط تشغيل هذه الحافالت كما يل

 12122ثمن االستفاذة من خدمات النقل املدرس ي هو :  -

 . درهم شهريا عن كل مستفيذ

بالنسبة لخطوط تشغيل حافالت النقل املدرس ي ذهابا  -

 : يابا هيإو 

 1املاءدوار ادمام؛ مركزباب بودر، شيكر سيدي مجبر رأس  -

 . مدينة تازة ،عروة، الشقة

بويدر ۔الدرودار 1 الشقة دوار بوجعدة ۔القنار، الصخرة 1 -

 . مدينة تازة ،

دوار اقدادح +اديسان ؛ بني اسنان؛ مركز باب بودر ؛  -

 . مدينة تازة

 13الفصل 

كل من القابض ووكيل  إلىيعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار  

 وذلك كل في الجماعيةاملداخيل واملصالح التقنية واإلدارية 

فيذ ابتداء من تاريخ دائرة اختصاصه والذي يدخل حيز التن

 .يم تازةأقلالتأشير عليه من طرف عامل 

  02001 ماي0.وحرر بباب بودر في 

عبد املجيد بن باب بودر، يجماعالجلس امل: رئيس اإلمضاء

  كمرة1

 جل العمل بهأاطلع عليه من 

 02001يونيو  4.ابتداء من 

 02001ماي  42يم تازة في أقلأشر عليه عامل عمالة 

 يم تازة، مصطفى املعزة1 أقل: السيد عامل عمالة اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10رقم  رئيس مجلس جماعة الطايفةلجبائي تعديلي قرار 

يقض ي بموجبه تعديل القرار  2122يونيو  01بتاريخ 

يحدد مبلغ الرسوم  2120فبراير  13بتاريخ  2الجبائي رقم

وات واملساهمات املستحقة لفائدة ميزانية اتوالحقوق واإل

 الجماعة 

 
 ،إن رئيس مجلس جماعة الطايفة

املتعلق بالجماعات   41.3..بناء على القانون التنظيمي رقم  

الصادر في  1.11.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـــــــــــــــــــــم  

 73( وال سيما املادة 02.1يوليوز  27) 341.من رمضان  02

 ؛منه

 347.ربيع األول  3صادر في  .01.7131وبناء على املرسوم رقم 

( القاض ي بسن نظام  للمحاسبة العمومية 02.7نونبر  04)

 ؛التعاون بين الجماعات للجماعات ومؤسسات 

من  .0الصادر في  7..1.71.بناء على الظهير الشريف رقم و 

( بتنفيذ  القانون رقم 7.7.نونبر  .0) 3.2.ربيع الثاني 

لضرائب املستحقة للجماعات ايحدد بموجبه نظام  421.7

 ؛ املحلية وهيئاتها

املتعلق  بجبايات   الجماعات    37121بناء على القانون رقم و 

 1271.71.املحلية   الصادر    بتنفيذه   الظهــير   الشريف 

( كما وقع  0227نونبر 42) .30.ذو القعدة   7.الصادر بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظهير  27102تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

بر جند .4) 330.جمادى األولى  1.بتاريخ  .10217.الشريف 

 ؛( 0202

بسن أحكام انتقائية فيما  47127بناء على القانون رقم و 

يتعلق  ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى  

املستحقة لفائدة الجماعات املحلية  الصادر بتنفيذه الظهير 

 07) .30.ذي  الحجة  1.الصادر  في  1271027.الشريف رقم 

 ؛( 0227دجنبر

فبراير   1بتاريخ    .27/020بناء على القـــــــــــــرار الجبائي رقمو 

املحدد  بموجبه  الرسوم والضرائب املستحقة لفائدة   .020

 ؛ميزانية الجماعة الترابية الطايفة

بناء على مداوالت املجلـــــــــــــس الجماعي لجماعة الطايفـــــــــــــــــــة في و 

ماي  1املنعقدة  بتاريخ0200إطار دورته العاديـــــــــــــــــة لشهر ماي 

 ؛0200

 يقرر ما يلي:

 

 

 الباب األول 

الضرائب والرسوم والحقوق التي لم يحدد  أسعارتحدد نسب و 

ها أو اقتصر على تحديد نسبها القصوى أسعار القانون نسبها و 

 والدنيا كما يلي:

 الرسم على عمليات البناء

 .الفصل

 الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية1-.

الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية في حدود  أسعارتحدد 

 املحددة بالقانون كما يلي : سعاراأل 

 سعاراأل  املناطق

 درهم عن كل متر مربع   1. منطقة العمارات

 دراهم عن كل متر مربع   .2 منطقة الفيالت

 دراهم عن كل متر مربع   21 منطقة السكن الفردي

 دراهم عن كل متر مربع  2. املناطق األخرى 

 الرسم على عمليات البناء1    -0 

الرسم على عمليات البناء في حدود  أسعارتحدد  - 

 املحددة بالقانون كما يلي :       سعاراأل 

تسوية  أو رخصةأوال : العمليات موضوع رخصة البناء 

 البنايات غير القانونية1

 سعاراأل  العمليات

دراهم للمتر املربع  21 دور الصفيحإعادة إيواء قاطني  

 املغطى 

دراهم للمتر املربع  21 معالجة الدور اآليلة للسقوط

 املغطى 

أو  الجماعيةعمارات السكن 

 املجموعات العقارية

دراهم للمتر املربع  2.

 املغطى 

العقارات املعدة لغرض صناعي 

 أو تجاري أو منهي أو إداري 

دراهم للمتر املربع  2.

  املغطى

دراهم للمتر املربع  02 املساكن الفردية

 املغطى 

ية تسو  أو رخصةوبالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء 

البنايات غير القانونية ال يمكن أن يقل مبلغ الرسم املستحق 

 درهم 1 1222.عن 
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 الهدم1 أو رخصة: العمليات موضوع رخصة اإلصالح ثانيا

 سعاراأل  العمليات

 عن كل رخصة  درهم 122 الهدم

 درهم  عن كل رخصة 022 اإلصالح

 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي 1   -4

يحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي في حدود 

 النسب املحددة بالقانون كما يلي :

من التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز املتعلق  %  4

 بالتجزئة 1

 باملؤسسات السياحية وأشكالالرسم على اإلقامة  -3

  اإليواء السياحي األخرى :

الرسم على اإلقامة باملؤسسات  أسعارتحدد  -

السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى عن كل 

شخص وعن كل ليلة ملختلف أصناف املؤسسات 

السياحية واألشكال األخرى لإليواء السياحي في حدود 

 ي :املحددة بالقانون كما يل سعاراأل 

   

دور الضيافة ومراكز وقصور  أ

 املؤتمرات والفنادق الفاخرة 

 درهما    02

 

 

 ب

 درهما    1. نجوم 1فندق 

 دراهم   .2 نجوم 3فندق 

 دراهم    21 نجوم 4فندق 

 دراهم  21 فندق نجمتين

 دراهم   24 فندق نجمة واحدة

 درهما    1. النوادي الفندقية ج

 درهما   1. واملنازل املؤجرة للسياحالرياضات  د

 دراهم   .2 قرى العطل ه

 دراهم    27 اإلقامات السياحية و

املؤسسات واألشكال األخرى لإليواء  ز

 السياحي

 دراهم    21

 املقالع : موادالرسم على استخراج  -1

 سعاراأل  األصناف

 درهما عن كل متر مكعب    01 الغاسول 

الرخام املستخدم في 

 التكسية

 درهما عن كل متر مكعب     1.

الغرانيت املستخدم في 

 التكسية

 درهما عن كل متر مكعب  02

الرمل املستخدم في 

 الهندسة املدنية والبناء

 دراهم عن كل متر مكعب   21

الطين املستخدم في 

 الهندسة املدنية والبناء

 دراهم عن كل متر مكعب    21

املعد لحجر البناء  الكيلس

 أو للحص ى

 دراهم عن كل متر مكعب   24

الطين املعد للصناعة 

 الخزفية

 دراهم عن كل متر مكعب   24

 الرسم على محال بيع املشروبات

 0الفصل 

املداخيل السنوية املتأتية من من %0يحدد سعر الرسم في 

شروبات التي تم تحقيقها من طرف املؤسسة وذلك دون املبيع 

 احتساب الضريبة على القيمة املضافة1

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 4الفصل 

يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط 

سيارة األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين  على  

أساس  املجال  الترابي الستغالله  ويؤدى الرسم  من طرف 

 ةجر أل ام من طرف مستغلي سيارة املالكين في حاله عدم معرفته

 لنقل العمومي للمسافرين1اوحافالت 

 سيارات األجرة: -

 هذا الرسم عن كل ربع سنة كما يلي: أسعارتحدد 

درهم عن  02,22.سيارات األجرة من الصنف األول = 

 كل ربع سنة1

 الحافــــــــالت: -

ربع درهم عن كل  422,22الحافالت من السلســـلــــــــــة ج = 

 سنة1

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير و فاتح أبريل و فاتح يوليوز 

 1 أكتوبروفاتح 

يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر 

 الحالي لكل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل الجماعة1
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 ةامللزم لإلدالء به عند كل عملي إلىيثبت أداء الرسم بتوصيل 

 مراقبة من طرف املصالح املختصة1

 الرسم املفروض على الذبح في املجازر 

 3الفصل 

 الرسم األصلي عن الذبح في املجازر كما يلي : يحدد 

 درهم  عن  كل رأس1 0,22.البقر : 

 درهم  عن كل رأس 1 0,22.اإلبل : 

 دراهم  عن  كل رأس1 23,22الغنم : 

 دراهم  عن كل رأس 1 23,22املاعز:

 نها غير صالحة لالستهالكأثبت أأما فيما يخص اللحوم التي 

من السعر  %12عاله  بنسبة أفيتم تخفيض الواجب املذكور 

 املحدد 1

 1الفصل 

الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر لفائدة 

 املشاريع الخيرية

الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة املشاريع  إلىيضاف 

من الرسم األصلي للذبيحة كيفما   %12ب : الخيرية يحدد 

ة و عن كل رأس أو بالنسبأكانت طريقة احتسابه بالكيلوغرام 

 لثمن البيع بالجملة الرسم التابع لضريبة الذبح 1

 الرسم التابع لضريبة الذبح

 1الفصل 

رسوم التبعية على الخدمات اإلضافية املقدمة  أسعارتحدد 

ـي باعتبار نوع الخدمة الت الجماعيةللمجالس ملستغلي املجازر 

 تقدمها املجاز كما يلي:

 األسواقفحص لحوم 

 7الفصل 

رسم يحدد بـ  األسواقيؤدي عن الفحص البيطري للحوم 

 درهم للكيلوغرام من اللحم1 2.,2

 فحص لحوم الذبح االستثنائي

 .الفصل 

تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة 

 االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية 1بالذبح 

 دراهم1 1,22البقر واإلبل لكل بهيمة:   -

 دراهم  4,22الغنم واملاعز لكل بهيمة:   -

 رسوم قلع الحيوانات امليتة 

 

 7الفصل 

 البهائم امليتة واجب يحدد كما يلي: إزالةيؤدى عن قلع و 

 ا1درهم 12,22البقر واإلبل عن كل بهيمة :11111111  -

 دراهم 1 2,22.الغنم واملاعز عن كل بهيمة :111111  -

 الحيواناتجلود  رسوم إيداع 

 2.الفصل 

يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها باملجزرة 

 الواجبات التالية : الجماعية

 1درهم22,.جلود البقر واإلبل عن كل جلد لليوم: -

 درهم2,12جلود الغنم واملاعز عن كل جلد لليوم: -

 2,12ليوم ل جلد جلود الحيوانات األخرى عن كل -

 درهم

 وأماكن البيع العامة األسواقالرسوم املطلوبة في 

 ..الفصل 

واألماكن العامة  األسواقالرسوم املقبوضة في  أسعارتحدد 

 كما يلي:

 واجبات أسواق البهائم

 0.الفصل 

املخصصة لهذا الغرض  األسواقال يمكن بيع البهائم إال ب

 سوق البهائم كما يلي: إلىوتحدد واجبات الدخول 

 ادرهم 02,22البقر عن كل رأس  -

 ادرهم 02,22اإلبل عن كل رأس  -

 ادرهم 02,22الخيل والبغال عن كل رأس  -

 دراهم 1,22الغنم عن كل رأس  -

 دراهم 1,22املاعز عن كل رأس  -

 دراهم  4,22الخرفان والجديان عن كل رأس  -

 ادرهم 1,22.العجول  النوع االول الثيران عن كل رأس  -

 دراهم 2122.العجول النوع الثاني عن كل راس  -

 دراهم 2,22.األمهارعن كل رأس  -

 دراهم 2,22.الحمير عن كل رأس  -

 دراهم1 1,22الضأن عن كل رأس  -

 وأماكن  األسواقواجبات الدخول أوالوقوف في 
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 البيع العامة

 4.الفصل 

 واجبات الدخول 

سوق ال إلىتحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتوجات 

 الجماعي وأماكن البيع العامة1

 / الحيوانات والدواجن.

الطيور الداجنة يؤدى عن كل واحد منها ما قيمته 11  -

 درهم   22,.

ما قيمته111 الديوك الهندية يؤدى عن كل واحد منها  -

 دراهم  0,22

 درهم  1112,12 الحمام يؤدى عن كل واحد منها ما قيمته -

 درهم  22,.1111 األرانب يؤدى عن كل واحد منها ما قيمته -

 / السلع والبضائع واملنتوجات0

البرادع واألكياس التي تجعل فيها األثقال معدة  -

 دراهم 111110,22 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111للبيع111

 1القطع املكونة للخيمة عن كل واحد منها ما قيمته1 -

 دراهم  10,221 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 ما قيمتــــــــــه منها  كل  عن  يؤدى   الصوف  جزة -

 درهم 1 22,.1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

 دراهم 0,22الحصائر للواحد111111111111111111111111111111111  -

 دراهم 3,22 ر واإلبل الطري للواحد1111111جلود األبقا -

 درهم 22,.11111د األغنام واملاعز الطري للواحد1جلو  -

 درهم  22,.للواحد111111111111111111111111 الجلود اليابسة  -

 دراهم  0,22األسراج للواحد 111111111111111111111111111111111111 -

 / البضائع املخصصه للبيع بالجملة4

دراهم  لنصف  2,22.الزيتون للقنطار الواحد :11111 -

    دراهم 0122دراهم للجزء منه 11111  1,22القنطار 1111

 .دراهم  1,22الحناء  للقنطار  الواحد :1 111 -

 دراهم 4,22الفواكه اليابسة للقنطار أو جزء منها  -

 دراهم 4,22الفواكه الطرية للقنطار أو جزء منها  -

دراهم  لنصف  2,22.الحبوب للقنطار الواحد:1  -

 دراهم    0122دراهم للجزء منه 11111  1,22القنطار 11

دراهم  لنصف  2,22.القطاني للقنطار الواحد: : -

 دراهم    0122دراهم للجزء منه 11111  1,22القنطار 11

دراهم  لنصف  2,22.الفحم للقنطار  الواحد: :1  -

 دراهم    0122دراهم للجزء منه 11111  1,22القنطار 11

 درهم 0,22منه  ءالجير للقنطار أو جز  -

 دراهم 0,22الحطب للقنطار أو جزء من  -

 درهم 22,.منه النخالة للقنطار أو جزء  -

 1102122 طن 111 .لشاحنة الصغيرة في حدود حمل ا -

 دراهم   

 42122طن 111111  0حمل الشاحنة الصغيرة في حدود  -

 دراهم   

 32122طن 111111  1حمل الشاحنة الصغيرة في حدود  -

 دراهم   

 واجبات الوقوف

 3.الفصل 

 الجماعية األسواقتقبض حقوق الوقوف في جمــيع  -

 وأماكن البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي: 

الخضر و الفواكه الطرية والخبز و  بائعو -

 واداالسكافيون والنجارون والحدادون وبائعوا امل

الغذائية وبائع األثاث واألدوات الجلدية واألقمشة و 

التوابل  وغيرهم من الحرفين والباعة الذين لم يرد   بائعو

 12,.املتر املربع  مبلغ يساوي  ذكرهم عن كل يوم وعن

 درهم

 دراهم 2,22.اللحم عن كل بسط ولكل يوم  بائعو -

 دراهم 7,22السقوط عن بسط و لكل  يوم  بائعو -

 درهم 22,.السيرك عن كل يوم وعن كل متر مربع  -

 واجبات مقبوضة بساحة أخرى للبيع العمومي

 1.الفصل 

غير السوق إن الباعة الذين يشغلون امللك الجماعي العام 

األسبوعي بصوره غير قارة وذلك بعرضهم للسلع و البضــــــائع 

واملنتجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم 

 يومي عن  كل متر مربع كما يلي:

 درهم للمتر املربع 22,.الشارع الرئيس ي 1111 -

 درهم للمتر  املربع 22,.محالت أخرى 111111  -

 رسوم املحجز

 1.الفصل 

هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو  أسعارحدد ت

 البضائع أو األشياء كما يلي: 
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 املدة القصوى لإلقامة بالدرهم واجبات اإلقامة عن كل يوم نوعية األشياء والحيوانات والعربات

  الحيوانات:

1,22  

 خمسة أيام

 الكالب

  02,22 البغال والجمالالبقر الخيول 

 02,22 الحمير والعجول  خمسة عشر يوما

 2,22. الغنم واملاعز

 خمسة أيام 0,22 القطط والدواجن والحيوانات الصغيرة

  العربات:

1,22 

 

 

 

 خمسة عشر يوما

 عربات ذات عجلتين

 2,22. عربات ذات أربع عجالت

 1,22 عربات يدوية

 4,22 عربات مقطورة

 1,22 دراجات نارية

 4,22 درجات عادية

   السلع والبضائع:

 يوم واحد 2,22. سلع قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه

  2,22. سلع غير قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه

 1,22 أدوات كبيرة الحجم عن املتر مكعب أو جزء منه خمسة عشر يوما

 4,22 مكعب أو جزء منه أدوات صغيرة الحجم عن املتر

محصول بيع الحيوانات أو غيرها من البضائع  التي لم 

 في الوقت املحدد أصحابهايطالب بها 

 7.الفصل 

تباع باملزاد العلني على يد القابض الجماعي أو نائبه الحيوانات 

والسلع والخضر والعتاد املحجوزة والتي لم يتم استرجاعها من 

خالل األجل املحدد،  ويجعل  ثمن  البيع  مع استخالص 

املحـجز واملكـوث به رهـن إشـــارة صاحبه  إلىضرائب الخضر 

 خ الحجز، وتضاف املبالغطيلة أجل سنه ويوم ابتداء من تاري

ميزانية الجماعة بعد انصرام هذا األجل، غير أنه  إلىاملقبوضة 

 ( 441.ربيع األول  1.تنفيذا للظهير الشريف املؤرخ في 

، ال  املتمـم للتشـريع املتعلق بالنــــقل البري ) 711.يونيو1.

يمكن أن تباع باملزاد العلني السيارات املحجوزة ، التي لم 

إال بعد مض ي شهر من تاريخ انصرام  أصحابهاها يسترجع

 الفترة القانونية األولى التي بقيت خاللها في املحجز1

الجمارك باستخالصها  ةمصلحإن الحقوق التي تقوم 

بمناسبة بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض 

رات السيا لكافة ويطبـــق هذا التخفيض بالنسبة%12بنسبة

 1مصلحة عمومية أواملصادرة من طرف أي إدارة 

 الرسوم املفروضة على وقوف العربات للنقل العام

 املسافرين

 ..الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل 

وى القص سعاراأل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود 

 املحددة في القانون وذلك كما يلي:
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 درهم 22,22.سيارات األجرة من الصنف األول  1.

 درهم 022,22حافالت النقل العام من الصنف ج  01

 درهم  422,22حافالت النقل العام من الصنف ب  41

 درهم 322,22حافالت النقـل العام من الصنف أ   31

 الباب الثاني

الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة ومنتوج 

ع الفالحي أو التجاري واملصالح االستغالالت ذات الطاب

 املشابهة املسيرة بصفة مباشرة

 7.الفصل 

 الجماعيةاسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف 

تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة اإلسعاف 

 لنقل املرض ى والجرحى على الشكل التالي: الجماعية

 درهما بين الجماعة ومدينة تازة12,22 -

 بين الجماعة ومدينة فاسدرهم  300,00 -

درهم بين   الجماعة ومدينة الرباط وأداء ما قدره  600,00 -

لومتر الواحد انطالقا من يدرهم(  للك 22,.درهم واحد )

 .باقي جميع اإلتجاهات داخل اململكة إلىجماعة الطايفة 

استرجاع صوائر النقل بواسطة  حافالت النقل املدرس ي 

 الجماعية

 02الفصل 

تحدد الواجبات املقبوضــــــــــة عن االســــــــــتفادة من خدمة حافالت 

داخل التراب الجماعي على الشـــــــــــــكل  الجماعيةالنقل املدرســـــــــــــ ي 

 التالي:

شهريا لكل تلميذ مستفيد من النقل املدرس ي  ادرهم  12,22

 بشكل يومي 1

درهم شـــــــــــــهريا لكل تلميذ "ممنوح"أو مســـــــــــــتفيد من   02,22

 لبة " بباب املروج1 مؤسسة دار الطالب والطا

يتم   األداء عند بداية كل شـــــهر لدى شـــــســـــيع مداخيل الجماعة 

 مقابل وصل 1

 موادالصناعية و  وادرسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا امل

 من 0-.-2.البناء املتروكة على الطريق العمومي  فصل 

 امليزانية

 .0الفصل 

وبقايا  الصناعية وادنفايات البساتين ورفع نفايات امل إزالةإن 

األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف عمال 

مصلحة النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين 

 باألمر يستوجب أداء رسم قدره:

 درهم  22,22.عن كل حمولة شاحنة1111111  -

 درهما   42,22عن كل متر مكعب1111111111  -

 درهما   12,22أدنى ما يستخلص111111111111  -

 منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات

 00الفصل 

يحدد الواجب املؤدى عن وقوف وحراسه الدراجات والعربات 

 والسيارات بأماكن مخصصة لذلك كما يلي:

 درهما لليوم 122.يؤدى عن كل دراجة عادية1111  -

 درهم لليوم 12,.يؤدى عن كل دراجة نارية 11111 -

 درهم لليوم 12,.111 يؤدى عن كل عربـــــــــــة1 -

 دراهم لليوم 4,22يؤدى عن كل سيــــــــارة11111  -

 مرابط الحيوانات

 04الفصل 

يحدد الواجب املؤدى من قبل وقوف وحراسة الدواب الكائنة 

 في أماكن مهيأة لهذا الغرض أو في الفنادق كما يلي:

يؤدى عن كل حصان أو إبل أو بغل وعن كل يوم ما قدره 

 هم ادر  4,22

 درهم1 0,22يؤدى عن كل حمار وعن كل يوم ما قدره 

 ترقيم العقارات

 03الفصل 

 يؤدى عن عملية ترقيم املنازل واجب يحدد كما يلي:

ترقيم بواسطة األلواح املعدنية أو الخزفية عن كل 

 درهما 12,22منزل 

 1,22ترقيم بواسطة الكتابة العادية في كل منزل  

 دراهم1

 

 كراء أدوات الحفالت

 01فصل ال

توضع لوازم الحفالت رهن إشارة األشخاص الراغبين في إقامة 

حفالت أوأعراس وذلك بعد الحصول على رخصه من طرف 

املصالح البلدية ويستخلص عن كراء املعدات واجبات 

  محددة كما يلي:

 

    

 منصات للمتر املربع دراهم  5,00
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 كراس ي للواحد دراهم  2,00

 للواحدةالرايات  درهم  1,00

 سلك املصابيح للمتر الطولي دراهم  2,00

 الالفتات للمتر الطولي  دراهم  5,00

 الصور للواحدة دراهم  5,00

 أسالك الكهرباء للمتر الطولي  درهم  1,00

 مصابيح كهربائية للواحدة درهم  0,50

 حواجز للمتر الطولي درهم  1,00

 الطولياألغطية ) باش ( للمتر  درهم 0,50 

 األعمدة للواحد درهم  1,00

 األفرشة للمتر املربع درهم  0,50

 

إن صاحب الحفل مسؤول عن كل إتالف أو كسر قد يلحق 

املعدات وهو ملزم بتعويض كل الخسائر وتتم التعويضات 

 الجارية بالسوق1 سعاراأل حسب 

تسلم املعدات من طرف رئيس املستودع البلدي بعد االطالع 

أداء الواجبات وإمضاء تعهد من طرف املعني  على توصيل

 باألمر1

 بيع التصاميم واملطبوعات وملفات املزايدة

 01الفصل 

تباع تصاميم الجماعة واملطبوعات وملفات املزايدة 

 لألشخاص الراغبين في ذلك حسب الواجبات التالية:

 درهم  422,22تصميم جماعة  

وشراء  ملفات املزايدة للقيام باألشغال والخدمات

 دراهم 2,22.األدوات 

 درهم 42,22قرار جماعي لكل نسخــــــة  

 دراهم 1,22البطاقات املختلفة للواحــــدة  

 درهم 0,22للواحــــــــــــدة  أسعارالئحة 

 1 درهم 22,.مطبوعات أخرى لكل صفحه 

 تسجيل بيع البهائم

 07الفصل  

 يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية:

 دراهم2,22. :البقر والخيل واإلبل للرأس 

 دراهم 1,22 :العجول والحمير للرأس

 دراهم 4,22:  الغنم واملاعز للرأس 

يعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختياريا وال تسلم الصكوك 

 املتعلقة بالبيع إال عند طلبها من طرف املشتري1

 .0الفصل 

الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها سلفا  إلى إضافة

تستوفي الجماعة مقابل أية خدمة أخرى  تؤديها لفائدة  املستفيدين 

املباشرين واجبا ال يجوز أن يقل  عن  ثمن  تكلفة  تلك الخدمة بما 

النفـــــقات الـــــعامة التي يستوجبها تدخل و  واألدوات  وادفي ذلك امل

 رية أو التقنية للجماعة1املصالح اإلدا

 الباب الثالث

 الجماعيةواجبات األمالك 

 07الفصل 

تحدد شروط استغالل دكاكين والحوانيت واألماكن املهنية الخاصة 

بممارسة التجارة والصناعة ومحالت السكن واألراض ي الفالحية 

وغيرها وكل عقار تمتلكه الجماعة طبقا ملداوالت املجلس الجماعي 

الدكاكين والحوانيت واملحالت املتشابهة ومحالت  ويكون اشغال

السكن ملده شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا مقتضيات قانونية أو 

تعاقدية مخالفة ، ويؤدي واجب األشغال مسبقا قبل اليوم الخامس 

من كل شهر وعن الشهر كله وعلى املستغلين أن يدفعوا ضمانة 

شهرين    ةشغال  ملدلصندوق القابض الجماعي تساوي واجب  األ 

 ةوذلك  عند  تسلمهم للدكان، أما األراض ي الفالحية فتكون مد

هر غاية متم ش إلىوتمتد  أكتوبرأشغالها  للسنة تبتدئ من فاتح 

شتنبر من السنة املوالية و كل مدة ابـتدأت تـؤدى عنـها الواجبـــات 

 بكاملها1

 42الفصل 

املحالت واألراض ي تحدد الواجبات الخاصة باستغالل هذه 

 طبقا ملداولة املجلس كما يلي:

/ الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية أو الخاصة .

 بالتجارة والصناعة1

يؤدى عن استغالل الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية أو 

الخاصة بالتجارة والصناعة إما واجب جزافي أو واجب شهري 

 يقدر حسب مساحة كل محل1

أرقام  ـوعنـــ املوقع

 املحالت

الواجب الشهري 

 الجزافي

اثنين 

 الطايفة

 درهم  72122  4 إلى.من  دكاكيــــــــن

 درهم  41122  7 إلى 3من  دكاكيــــــــن

باب 

 املروج

 درهم 22,22. . إلى .من  دكاكيــــــــن

 درهم   12122   . إلى .من  الطاوالت
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 .4الفصل 

تحديد واجب استغالل هذه املحالت عن  إلىاللجوء  ةفي حال

طريق املزايدة العلنية فإن السمسرة تنطلق من الواجبات 

 املحددة أعاله كحد أدنى1

 الجماعيةالرسم املفروض على شغل األمالك العامة 

 متعهدي الشبكات العامة للمواصالت من لدن

 40 الفصل

يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك العامة 

للمواصالت عن  من لدن متعهدي الشبكات العامة عيةالجما

 : كل ربع سنة كما يلي

 السعر نوعية شغل األمالك العامة

حالة استعمال سطح األرض 

أو باطن األرض من أجل تمرير 

خطوط االتصاالت و املنشآت 

 املرتبطة بها1

عن كل متر  ادرهم 11.

 خطي1

بالنسبة لعلب ربط خطوط 

 االتصاالت1

عن كل متر مربع  ادرهم 01

 على مستوى سطح األرض1

بالنسبة للدواليب املعدة 

ء املعدات التقنية إليوا

 خدمةالخاصة بربط و 

املشتركين وهوائيات الربط 

 املخادع الهاتفية1و 

درهم عن كل متر مربع  22.

 على مستوى سطح األرض1

ألجل إقامة املحطات الراديو 

ة )أبراج وهوائيات الكهربائي

التجهيزات االتصاالت( و 

 املرتبطة بها1

 درهم عن كل موقع1 122 

 الباب الرابع

 مقتضيات انتقالية

 44الفصل 

تدخل مختلف الضرائب والرسوم والحقوق املنصوص عليها 

من  ..0بهذا القرار في اآلجال القانونية التي نصت عليها املادة 

 املحلية1املتعلق بجبايات الجماعات  421.7قانون رقم ال

 43الفصل 

يقع معدل تحديد النسبة املئوية املترتبة عن البيع العمومي 

لألشياء الخاصة بأدوات الجماعة والفواكه والغالت ودخل 

   %2.والحيوانات واألشياء وكذا العربات في  الجماعيةاألمالك 

املدخول الناتج عن الوزن  -من املد خول الناتج عن البيع

 العمومي1

 41الفصل 

 تلغى جميع املقتضيات السابقة املخالفة لهذا القرار1

 41الفصل 

 كل من القابض ووكيل إلىيعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار 

املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية وذلك كل في دائرة 

 اختصاصه1

 02001ماي  .2وحرربالطايفة في 

 الحمداني محمد 1جماعة الطايفة مجلس  رئيس:اإلمضاء

 ، مصطفى املعزةيم تازةأقلأطلع وأشر عليه عامل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي لغفساي رقـــــــــــم 

يتعلق بتنظيـم السيـر والجـوالن داخل  2122مايو  51بتـــــــاريـخ 

 جماعة  غفساي

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لغفسـاي

من  02الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

م يمي رقظ( بتنفيذ القانون التن02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

 ؛املتعلق بالجماعات  41.3..

صفر  01الصادر في  1.10.07وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  52.05رقم ( بتنفيذ القانون 02.2فبراير  ..) .34.

 بمدونة السير على الطرق؛

من شوال  02الصادر قي  2.10.313وبناء على املرسوم رقم 

 52.05( بتطبيق أحكام القانون رقم 02.2 شتنبر 07).34.

املتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف املركبات و 

 إيداعها في املحجز؛

 شتنبر 07).34. شوال 02وبناء على مرسوم رقم   الصادر في 

املتعلقة بمدونة  52.05( بتطبيق أحكام القانون رقم 02.2

 السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية و الجزافية ؛

من شوال  02الصادر في  2.10.420وبناء على املرسوم رقم 

 52.05( بتطبيق أحكام القانون رقم 02.2 شتنبر 07) .34.

املتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على 

 الطرق ؛

وبناء على القرار املشترك لوزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و 

)فاتح  341.شوال  4صادر في   2805.14وزير الداخلية رقم 

 ؛( يتعلق بعالمات السير على الطرق  02.3غشت
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بناء على محضر اللجنة املحلية املكلفة بدراسة تنظيم السير و 

 ؛ 0200مارس  .0والجوالن داخل جماعة غفساي املؤرخ في 

بناء على مداوالت املجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر و 

 ؛21/21/0200خ املنعقدة بتار  ماي

 :يقـــــــرر ما يلـــــــي

 الفصـل األول 

 عالمات تحديد السرعـة

تحدد  أقص ى  السرعة  داخل  املدار  الحضري  للمدينة  في  

(، وتثبت عالمات "تحديد Km/h 60ستين  كيلومتر  في  الساعة )

املدينة والتي هي  إلىالسرعة" بكل املداخل والطرق املؤدية 

 كالتالـي : 

 الطريق القادمة من جماعة سيدي يحيى بني زروال؛ -

 غ ؛الطريق القادمة من جماعة الوردزا -

 الطريق القادمـة من جماعة الودكــة ؛ -

 الطريق القادمـة من جماعة البيبــــان1 -

 كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة1

 الفصل الثانـــي

 عالمات نهاية السرعة

تثبت عالمات "نهاية السرعة" خلف عالمات تحديد السرعة 

 والواردة بالطرق املذكورة في الفصل األول1

 الثالثالفصـل  

 عالمات تذكير بتحديد السرعـة

 توضع عالمات "تذكير بتحديد السرعة" في األماكن التالية :

 شارع الحسن الثاني: -.

عالمـة بشارع الحسن الثاني أمام املستودع الجماعي في  -

 اتجاه وسط املدينة؛

عالمـة بشارع الحسن الثاني أمام دار الشباب في اتجاه  -

 وسط املدينة1

الحسن الثاني من الطريق القادمة من عالمـة بشارع  -

 41..و الطريق رقم  4جماعة البيبان ما بين الطريق رقم 

 شارع محمد الخامس:  -0

عالمة بشارع محمد الخامس قبل ملتقى الطريق القادمة  -

 من السوق األسبوعي في اتجاه وسط املدينة؛

 41عالمة بشارع محمد الخامس قبل طريق التهيئة رقم  -

 املدينة؛في اتجاه وسط 

 كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة1

 الفصل الرابـع

 عالمات انتباه مدرسة

 توضع عالمات "انتباه مدرسة" في األماكن التالية :

عالمتين انتباه مدرسة املسيرة: األولـى أمام املسبح و  -

الفضاء الترفيهي في اتجاه وسط املدينة والثانية بملتقى 

 سيرة في اتجاه حي الزريقة؛و شارع امل 33 الطريق رقم

ثالثة عالمات انتباه مدرسة أحمد الشريف: األولى بمدخل  -

ممر عالل الفاس ي في اتجاه املدرسة والثانية بملتقى زنقة 

واد الذهب في اتجاه جماعة البيبان  والثالثة بملتقى ممر 

 اإلمام الشطيبي في اتجاه وسط املدينة ؛

األولى بملتقى الطريق  غشت : 02عالمتين انتباه إعدادية  -

القادمة من ساحة املسيرة  والثانية أمام  ملعب القرب في 

 اتجاه اإلعدادية؛

ثالثة عالمات انتباه إعدادية اإلمام علي : األولى بمدخل  -

زنقة اإلمام علي في اتجاه تجزئة وادي املخازن و الثانية 

أمام املركز الصحي الجماعي في اتجاه جماعة البيبان و 

الثالثة بالطريق القادمة من تجزئة وادي املخازن في اتجاه 

 اإلعدادية 1

عالمة انتباه ثانوية اإلمام الشطيبي: بملتقى شارع الحسن  -

تجزئة وادي املخازن بالجهة  إلىالثاني و الزنقة املؤدية 

 املقابلة لدار الطالب في اتجاه وسط املدينة1

 الفصل الخامس

 عالمــــات قـــف

عند الخروج من األزقة و املمرات و مات "قف" توضع عال 

الشوارع الرئيسية و عند الخروج من األزقة  إلىالشوارع الثانوية 

 شوارع الثانوية بتراب الجماعة 1 إلىو املمرات  

 الفصل السادس

 عالمات اتجاه ممنوع

 توضع عالمات "اتجاه ممنوع" في األماكن التالية :

 الجهة اليسرى1بمدخل املحطة الطرقية من  -

 من الجهة اليسرى ملدخل محطة وقوف سيارات األجرة1   -

كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة بشوارع 

 و ممرات داخل الجماعة1
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 الفصـل السابـع

 عالمات ممنوع االنعراج

تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة بشوارع وممرات داخل 

 الجماعة1

 الفصـل الثامـن

 عالمات اإلرشاد

على مشارف ملتقيات الطرق الرئيسية توضع "عالمات اإلرشاد" 

 لتوضيح االتجاه املؤدي لألحياء و املرافق العمومية1

 الفصل التاســع

 عالمات ممنوع الوقوف

يمنع الوقوف وتثبت عالمات "ممنوع الوقوف" أو صباغة 

 الرصيف باألحمر واألبيض باألماكن التالية :

 متر 021املقابلة لها على بعد بمدارات الطرق و الجهات  -

 بجميع املنعرجات1 -

 على جانبي تقاطع الطرق 1 -

 بيض و األحمرعلى طول األرصفة املصبوغة باللون األ  -

 أو املحددة بعالمات التشوير1

 الفصل العاشر

 عالمات ممنوع الوقوف خاص بسيارات نقل األموال

 توضع عالمات ممنوع الوقوف خاص بسيارات نقل األموال أمام

 جميع املؤسسات البنكية املرخص لها 1 

 الفصل الحادي عشر

 حق األسبقية معالمات ليس لك

متر   02توضع عالمات ليس لكم حق األسبقية على بعد 

 بمدخل جميع مدارات الطرق باملدينة1

 عشر الثانيالفصل 

 عالمات انتباه منعرجات

 توضع عالمات "انتباه منعرجات" باألماكن التالية :

عالمتين بشارع املسيرة األولى بملتقى شارع املسيرة  -

والطريق القادمة من شارع محمد الخامس والثانية 

 بملتقى شارع املسيرة والطريق القادمة من ساحة املسيرة؛

عالمتين بطريق عين لعراص األولى على بعد مائتين متر عن  -

ملتقى طريق عين لعراص وطريق بورويز والثانية على بعد 

 ن متر عن ملتقى شارع املسيرة وشارع املقاومة1مائتي

كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة بشوارع و  -

 ممرات داخل الجماعة1

 الفصل الثالث عشر

 املمرات الخاصة بالراجلين

توضع عالمات "ممرات خاصة بالراجلين" بجميع ملتقيات 

 الشوارع والطرقات باملدينة   و جميع املؤسسات التعليمية 1

كما يمكن تحديدها عبر وضع عالمات التشوير حسب الحاجة 

 بالشوارع و ممرات داخل الجماعة

 الفصل الرابع عشر

 عالمات انتباه عتبات تخفيف السرعة 

 بجانب جميع عتبات تخفيف السرعة 1 -

كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة بشوارع 

 و ممرات داخل الجماعة1

 الفصل الخامس عشر

 تخفيف السرعةعتبات 

 توضع "عتبات تخفيف السرعة" من الزفت باألماكن التالية :

 بجانب مقهى السالم شارع الحسن الثاني1 -

 بالقرب من مدخل زنقة وادي الذهب 1 -

 بالقرب من مدخل ممر عالل الفاس ي؛ -

الثانوية اإلعدادية اإلمام  إلىبالقرب من الطريق املؤدية  -

 علي؛

طيبي ) مدخل خاص بجانب باب ثانوية اإلمام الش -

 بالتالميذ(1

 1رة(باإلدابجانب باب ثانوية اإلمام الشطيبي ) مدخل خاص  -

 أمام دار الشباب1 -

القادمة من دوار  07.بالقرب من ملتقى الطريق رقم  -

 تازغدرة و شارع الحسن الثاني1

 بالقرب من املدارات الطرقية لشارع محمد الخامس1 -

 بالقرب من مسجد الزريقة الكبير1 -

رب من شارع محمد الخامس و  تقاطعه مع الطريق بالق -

 على الجهتين1 78رقم 

 1غفسايبشارع محمد الخامس بالقرب من صيدلية سوق  -

بمدخل مدينة غفساي من جهة جماعة ودكة و بداية  -

-شارع محمد الخامس بالقرب من محطة الخدمة كرين

 اويل1

كما تحدد بعالمات التشوير حسب الحاجة بشوارع 

 داخل الجماعة1و ممرات 
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 الفصل السادس عشر

 مواقف السيارات الخاصة

توضع عالمات "مواقف السيارات الخاصة" واملؤدى عن 

 ( باألماكن  التاليـة :P.Pالوقوف بها )

أو  على طول األرصفة املصبوغة باألخضر و األبيض -

 P1و املحددة بعالمات التشوير  األزرق و األبيض

 الفصل السابع عشر

 سيارات األجرة النقل الخارجيمحطات وقوف 

توضع عالمات "محطات وقوف سيارات األجرة" باألماكن 

 التاليـة :

بمحطة وقوف سيارات األجرة بالقرب من املحطة  -

 الطرقية 1

( .1بجانب السوق األسبوعي على مسافة إحدى وستون ) -

 متر يوم السوق األسبوعي1

املحددة و يمنع على سيارات األجرة الوقوف خارج املواقف 

 أعاله1

 محطات وقوف سيارات األجرة النقل الداخلي

حين إحداث سيارات األجرة الصغيرة داخل املدار الحضري  إلى

لغفساي ، تحدث بصفة مؤقتة محطات وقوف سيارات األجرة 

 من الصنف الكبير باألماكن التالية:

 شارع الحسن الثاني: -.

افة على مسبشارع الحسن الثاني محاذيا للمركز التجاري   -

 ( أمتار؛2.عشرة )

شارع الحسن الثاني أمام املركز الثقافي على مسافة عشرة  -

 ( أمتار2.)

 شارع املسيرة: -0

بداية شارع املسيرة بحي الزريقة بالقرب من مسجد الزريقة  -

 ( أمتار ؛2.الكبير على مسافة عشرة )

 شارع محمد الخامس: -4

 ق بشارع محمد الخامس بملتقى الطريق املؤدية للسو  -

 ( أمتار21.األسبوعي على مسافة عشرة )

 ويمنع على سيارات األجرة الوقوف خارج املواقف املحددة أعاله1

 الفصل الثامن عشر

 محطات وقوف الحافالت

 توضع عالمات "محطات وقوف الحافالت" باألماكن التاليـة :

 باملحطة الطرقية ملدينة غفساي1 -

( متر يوم 12)بجانب السوق األسبوعي على مسافة ستون  -

 السوق األسبوعي ؛

 و يمنع على الحافالت:

 الوقوف خارج املواقف املحددة أعاله1  -

نقل أو حمل املسافرين خارج املواقف املحددة حفاظا   -

 على سالمة و راحة املسافرين1

 املرور بالشوارع املمنوعة عليها حسب عالمات التشوير1  -

 الفصل التاسع عشر

 خطر نشوب حريق بالغابة

توضع عالمة خطر نشوب حريق بشارع محمد الخامس على 

 بعد مئة متر من حدود الغابة ببوعالقة1 

 الفصل العشرون

يمنع شغل األرصفة العمومية والساحات و الطرق العامة  

 بدون ترخيص من رئيس املجلس1

 الفصل الواحد و العشرون

غيرها و يمنع على أصحاب املحالت التجارية والصناعية واملهنية 

عرض املنتوجات والبضائع ومخلفاتها خارج املحالت واألماكن 

 املخصصة لذلك1

 الفصل الثاني و العشرون

يمنع على أصحاب املقاهي واملطاعم ومحالت بيع املشروبات 

وضع الكراس ي على األرصفة العمومية واملمرات والطرقات 

 العامة بدون ترخيص من رئيس املجلس1

 ونالفصل الثالث والعشر 

يمنع استغالل الطرق العمومية واملمرات واألماكن العمومية 

واألرصفة لعرض السيارات والدراجات والشاحنات سواء للبيع 

أو لإلصالح أو للصباغة، كما يمنع ترك هياكلها واألشياء 

 املستغنى عنها1

 الفصل الرابع والعشرون

 تيجب إحاطة مواقع أوراش البناء بسياج وقائي وفقا للمواصفا

البناء وخلطها  موادالتي تقررها الجماعة، كما يجب حفظ 

مخلفات البناء واألتربة  إزالةداخل موقع العمل، ويجب 

واألنقاض وغيرها من الطرقات العمومية واألرصفة, وإفراغها 

 باألماكن املخصصة لذلك واملسموح بها1
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 الفصل الخامس  والعشرون

الطرقات العامة يجب على املرخص له القيام بالحفر في 

واألرصفة واستعمالها مؤقتا ألي غرض من األغراض، اتخاذ 

 كافة االحتياطات الالزمة لضمان سالمة املرور واملارة1

 الفصل السادس والعشــرون

ال يجوز ترك األغنام واألبقار والجمال والحمير والخيل وغيرها 

 تمن املواش ي والدواب في الشوارع واألزقة واألرصفة والساحا

 العامة, و للجماعة حق ضبطها وحجزها باملحجز الجماعي1

 الفصل السابع والعشــرون

يمنع غرس األشجار بالطرق العامة واألرصفة واملمرات إال 

بترخيص من رئيس املجلس وفي أماكن مؤهلة لذلك، مع مراعاة 

 ممرات الراجلين وعدم عرقلة حركية املرور1

 الفصل الثامن والعشــرون

أصحاب الشاحنات املرخص لهم نقل الرمال يجب على 

 والحص ى تغطية الحمولة بواسطة غطاء محكم1

 الفصل التاسع والعشــرون

يمنع على أصحاب الشاحنات والسيارات والجرارات جر أشياء 

 مثل الحديد واألشجار الخ111 من شأنها إتالف الطرق1

 الفصل الثالثون 

لعالمات الطرقية، وكل يمنع منعا كليا كسر أو إتالف اإلشارات وا

مخالفة من هذا النوع تعرض مرتكبيها للعقوبات املنصوص عليها في 

 القانون، باعتبار أن هذه العالمات من ملحقات األماكن العمومية1

 الفصل الواحد والثالثون 

كل من ثبتت مخالفته لإلشارات املذكورة أعاله سيعرض للعقوبات 

 والن 1مة املتعلقة بالسير و الجاملنصوص عليها في القوانين و األنظ

 الفصل الثاني و الثالثون 

يعدل وينسخ هذا القرار املنظم للسير والجوالن داخل جماعة 

 غفساي، جميع القرارات السابقة املتخذة في هذا الشأن1

 الفصل الثالث والثالثون 

و السلطة املحلية و املصالح  الجماعيةاملصالح  إلىيعهد 

دخلين بتطبيق محتويات هذا القرار كل في األمنية و جميع املت

 دائرة اختصاصه1 

 1 0200مايو 42 خوحرر بغفساي بتاري

  1سعد الفحص ي رئيس املجلس الجماعي لغفساي، : اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض قرارات

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

مايو 51بتاريخ  0519قرار لرئيس مجلس جماعة مكناس رقم 

 املهامفي تفويض اليتعلق ب 2122

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة مكناس

املتعلق بالجماعات؛ ؛  41.3..بناء على القانون التنظيمي رقم 

 02الصادر في  1.11.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

وال سيما الفقرة الثانية من  )02.1يوليوز  27 ( 341.رمضان 

 ؛ منه 24.املادة 

الصادرة  1.31.بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد: و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض  .020شتنبر  03بتاريخ: 

 ؛ضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعةإم

بناء على القرار التنظيمي التعديلي املتعلق بتحديد مهام و 

وصالحيات األقسام اإلدارية التابعة لجماعة مكناس واملؤشر 

 ؛0202نونبر  01عليه من طرف السلطة املحلية بتاريخ: 

 : ما يلي ر يقر 

 الفصل األول 

 لرئيسل بصفته النائب السادس محمد البوكيلي يفوض للسيد

 في املهام بقطاع األشغال بالقسم التقني بما في ذلك:

 الدراسات املتعلقة باألشغال -

 األشغال املتعلقة بتقوية وبناء الطرقات واألرصفة  -

 دةالجدي الجماعيةاألشغال املتعلقة بمشاريع البنايات  -

 ةإنجاز وتتبع املشاريع الخاصة باملبادرة الوطنية للتنمي -

 البشرية

 تالف الطرق إالربط بالشبكات و  -

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 0200مايو  42مكناس، في وحرر ب

 : رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد بحاجياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مايو  51بتاريخ  0501جماعة مكناس رقم  قرار لرئيس مجلس

  املهامفي تفويض اليتعلق بتعلق ب 2122

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة مكناس
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املتعلق بالجماعات؛  4..1 3.بناء على القانون التنظيمي رقم 

منه؛ الصادر بتنفيذه  24.وال سيما الفقرة الثانية من املادة 

 27( 341. مضانر  02الصادر في  1.11.1.الظهير الشريف رقم 

 ؛)02.1يوليوز 

الصادرة  1.31.بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد: و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض  .020شتنبر  03بتاريخ 

 ؛إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 املتعلق بتحديد مهام بناء على القرار التنظيمي التعديليو 

وصالحيات األقسام اإلدارية التابعة لجماعة مكناس واملؤشر 

 ؛0202نونبر  01عليه من طرف السلطة املحلية بتاريخ: 

 : ما يلير يقر 

 الفصل األول 

يفوض للسيد عباس الومغاري بصفته النائب األول للرئيس، املهام 

 :ذلك يا فاملتعلقة بقطاع التدبير املفوض بالقسم التقني بم

 النظافة -

 ملطرح العموميا -

 لنقلا -

 شركات التنمية املحلية -

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001مايو  42مكناس في وحررب 

 1: رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد بحاجياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مايو 51بتاريخ  0500قرار لرئيس مجلس جماعة مكناس رقم 

  املهامفي تفويض اليتعلق ب 2122

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة مكناس

املتعلق بالجماعات؛  4..1 3.بناء على القانون التنظيمي رقم 

منه؛ الصادر بتنفيذه  24.وال سيما الفقرة الثانية من املادة 

 27 ( 341.رمضان  02الصادر في  1.11.1.الظهير الشريف رقم 

 ؛)02.1يوليوز 

الصادرة  1.31.بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد: و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض  .020شتنبر  03بتاريخ: 

 ؛إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة

بناء على القرار التنظيمي التعديلي املتعلق بتحديد مهام و 

وصالحيات األقسام اإلدارية التابعة لجماعة مكناس واملؤشر 

 ؛0202نونبر  01  عليه من طرف السلطة املحلية بتاريخ

 : ما يلي ر يقر 

 الفصل األول 

 بصفته النائب الثالت للرئيس، محمد بختاوي فوض للسيد: ي

 :ذلك املهام املتعلقة بقطاع الصيانة بالقسم التقني بما في

 صيانة الطرقات والبنايات -

صيانة اإلنارة العمومية في حالة عدم وجود الوكالة أو  -

 تدبير مفوض

اعمال التزيين والتجهيزات الخاصة بالحفالت واملناسبات  -

 وطنيةالدينية وال

 الفصل الثاني

 1يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001مايو 42مكناس في  وحرر ب

 1: رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد بحاجياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القنيطرة -سال  -جهة الرباط 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم 

 ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية وجبايات الجماعات الترابية

 

يوليوز  2بتاريخ  15د عدجلس عمالة الرباط قرار جبائي مل

د مبلغ الرسوم والحقوق واإلتاوات يحدبتيتعلق  2122

 املستحقة لفائدة ميزانية مجلس عمالة الرباط

 

 ،إن رئيس مجلس عمالة الرباط

من  02الصادر في  1.11.3.بناء على الظهير الشريف رقم -

التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون 02.1يوليوز 7) 341.رمضان 

 املتعلق بالعماالت واألقاليم؛ 01.3..

من  7.الصادر في  1271.71.وبناء على الظهير الشريف رقم   -

 37121( بتنفيذ القانون رقم 0227نونبر  42).30.ذي القعدة 

 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛

من  1.الصادر في  .-27-027وبناء على الظهير الشريف رقم  -

 47-27( بتنفيذ القانون رقم0227دجنبر 07) .30.ة ذي الحج

بسن أحكام انتقالية ببعض الرسوم والحقوق والواجبات 

 املستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛
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ربيع األول  3الصادر في  0-7.-312وبناء على املرسوم رقم -

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 02.7نونبر 04) 347.

 اتها؛للعماالت واألقاليم ومجموع

من  1.في  الصادر .10217.شريف رقم الظهير ال و بناء على-

( بتـنفيذ القانون رقم 0202دجنـبر  .4) 330.جمادى االولى 

 املتعلق بجبايات 37121بتغيـير وتـتـميم القانون رقم  27102

      ؛الجماعات املحلية

وبناء على مقرر مجلس عمالة الرباط املتخذ خالل دورته  -

 ؛..02يونيو  ..املنعقدة بتاريخ  ..02لشهر يونيو العادية 

وبناء على مقرر مجلس عمالة الرباط املتخذ خالل دورته  -

 ؛0202يناير  4.املنعقدة بتاريخ 0202العادية لشهر يناير 

وبناء على مقرر مجلس عمالة الرباط املتخذ خالل دورته  -

 ؛0200يونيو  4.املنعقدة بتاريخ  0200العادية لشهر يونيو 

 يقرر ما يلي:

 الكتاب األول 

 الرسوم أسعارنسب و 

 هاأسعار الرسوم التي حدد القانون  أسعارنسب و 

 الفصل األول 

الرسم على رخص السياقة )الفصل من امليزانية 

( يحدد سعر الرسم على رخص السياقة حين 2/02/32./4.

صنف آخر في مائة  إلىتسليم الرخصة أو تمديد صالحيتها 

 ( درهم121.وخمسون )

 الفصل الثاني

الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني )الفصل من 

 (2/02/321./7.امليزانية 

الرسم املفروض على السيارات الخاضعة للفحص  أسعارتحدد 

 التقني على أساس القوة الجبائية للسيارات على الشكل التالي:

 درهم؛ 1111111111111111111111111111111142أحصنة111111 .من  أقل - 

 درهم؛ 12أحصنة 11111111111111111111 2. إلىأحصنة  .من  -

 درهم؛ 72أحصنة 11111111111111111  3. إلىأحصنة  ..من  -

 درهم؛ 22.حصانا أو أكثر1111111111111111111111111111111111111 1. -

 الفصل الثالث

وية ) الفصل من امليزانية الرسم على بيع الحاصالت الغاب

07/02/.2/321 ) 

يحدد سعر الرسم املفروض على بيع الحاصالت الغابوية بما 

من ثمن البيع الذي بيعت به  %2.فيها األخشاب املقطوعة في 

 دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة1

 الكتاب الثاني

 الحقوق واألتاوى  أسعارنسب و 

 الباب األول 

 الحقوق واألتاوى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة

 ومنتوج اإلستغالالت املختلفة1 

 الفصل األول 

بيع التصاميم واملطبوعات )الفصل من امليزانية  

04/02/42/.2) 

 الثمن طبيعة وشكل الوثيقة

 درهم/املتر الطولي 1. التصميــم

الطبع   

باألسود 

 واألبيض

الطبع 

 باأللوان

وثائق 

 تقنية

A4 (0.2 297X )ميليمتر 

A3 ( 420X297 )ميليمتر 

A2 (302 594  X)ميلميتر 

دراهم  1

 للصفحة

درهما  02

 للصفحة

 A1  (841X594 )ميليمتر 

A0 (1189X841 )ميليمتر 

دراهم  2.

 للصفحة

درهما  12

 للصفحة

 الفصل الثاني

مستغنى عنها )الفصل من  موادبيع األثاث أو أدوات أو 

 (21./02/42/.0امليزانية

 مواديؤذن ملجلس العمالة أن يقوم ببيع أثاث وأدوات و 

 مستغنى عنها ولم تعد صالحة1

 الباب الثاني

 حقوق األمالك 

 واجبات األمالك

ة من دكاكين واألماكن اإلقليمي تحدد شروط استغالل األمالك 

و الصناعة ومحالت املهنية أو الخاصة بممارسة التجارة أ

ة مي اإلقليالسكن وغيرها وكل عقار يدخل في سجل املمتلكات 

 طبقا ملداوالت املجلس1
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 الفصل األول 

منتوج كراء البنايات املعدة للسكنى )الفصل من امليزانية 

04/02/.2/421 ) 

السومة الكرائية بعد  رقم املحل وموقعه

 % .زيادة نسبة 

 الشقق املتواجدة بالشبانات:

 عمارة )س(  .الشقة -

عمارة )ا( تجزئة  1الشقة  -

 الشبانات يعقوب املنصور 

 

 درهم للشقة  22,.13

 درهم للشقة 22,.13

 

السومة الكرائية بعد  رقم املحل وموقعه

 % .زيادة نسبة 

  باقامة الرباط: الشقق املتواجدة

 درهم للشقة  2.2,22. عمارة العرفان   7الشقة -

 درهم للشقة  2.2,22. عمارة العرفان  .الشقة -

 درهم للشقة  2.2,22. .عمارة العرفان مدخل  7الشقة -

 درهم للشقة  2.2,22. 0عمارة العرفان مدخل  7الشقة -

 

الســـــــــــــومة الكرائية بعد  رقم املحل وموقعه

 %.زيادة نسبة 

  الشقق املتواجدة بحي الفتح 

-3-4-0-.: الشقة رقم .4.العمارة 

.-7-.2-..-.0-.3-.1-.7-..-

.7-02-0.-00 

 

 درهم للشقة 132122

 درهم للشقة 13.122 02-7.-1.-3: الشقة 47.العمارة 

 درهم للشقة 13.122 0.-2.-1-1: الشقة 32.العمارة 

-7.-1.-4.: الشقة .3.العمارة 

0.-00 

 درهم للشقة 13.122

  .: الشقة33.العمارة 

 0:الشقة               

 درهم للشقة 13.122

 درهم للشقة 13.122

  الشقق املتواجدة بإقامة اإلحسان

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.عمارة السعادة: الشقة

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.: الشقة7.عمارة 

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.: الشقة02عمارة 

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.عمارة االخالص: الشقة

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.عمارة الهناء: الشقة 

 درهم للشقة 132122 1-1-3-4-0-.عمارة البستان الشقة 

 الفصل الثاني

 منتوج كراء محالت ألغراض تجارية أو مهنية 

 ( 2/32./01/02)الفصل من امليزانية  

 القيمة الكرائية رقم املحل و موقعه

 الشهرية 

 الكائن بإقامة الرباط  7الدكان رقم 

 الكائن بإقامة الرباط  0الدكان رقم 

 درهم 0271122

 درهم  122122.

 

 الفصل الثالث

 ( 2/32./07/02منتوج استغالل األراض ي )الفصل من امليزانية 

القيمة  رقم املحل و موقعه

 الكرائيةالشهرية

القطعة األرضية البالغة مساحتها  

الواقعة بالجهة اليمنى من  0م0122

الطريق السيار املؤدي ملدينة 

 الدارالبيضاء

 

 درهم 4222122

 

 مقتضيات انتقالية 

 الفصل األول 

 تلغى جميع املقتضيات السابقة املخالفة لهذا القرار1

 الفصل الثاني

 مي اإلقليكل من الخازن  إلىيعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار 

 ومصالح مجلس العمالة وذلك كل في دائرة اختصاصه1

 0200يوليوز  3وحرر بالرباط في  

 : رئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويشاإلمضاء

 اطلع وأشر عليه 

 والي جهة الرباط سال القنيطرة

 عامل عمالة الرباط

 : محمد يعقوبياإلمضاء

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسمية الشوارع واالزقة

 

 17بتاريخ  00قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عدد 

بتســمية بعض الطــرق العمــومية  يتعلق 2122 أكتوبر

 املتواجدة بتراب جــمـــاعة ســـال

 ،إن رئـــــيـس جــــماعــــــــة ســـــــال

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليو  27) 341.

 املتعلق بالجماعات، 

ماي  .0بتاريخ  .2وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

 حول إعادة تسمية الساحات والطرق العمومية، 02.7

 7.بتاريخ  117.وزير الداخلية عدد وبناء على دورية السيد 

 حول تسمية الساحات والطرق العمومية، 0202يونيو 

بناء على توصيات لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة خالل و 

 02001شتنبر  04اجتماعها املنعقد بتاريخ 

وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية 

 23ألولى املنعقدة بتاريخ ، في الجلسة ا0200 أكتوبرلشهر 

 ،0200 أكتوبر

 يــقــرر مـــا يـــلــي:

 الفصل األول 

تسمية بعض الطرق العمومية املتواجدة بتراب جماعة سال، 

 وذلك على الشكل التالي:

 تسمية بعض الشوارع واألزقة بمقاطعة العيايدة كما يلي:

 مل:قطاع األ  -أوال

 ئة اوالد الصافي )رياضتسمية الشوارع واالزقة املتواجدة بتجز 

 السالم( على الشكل التالي:

 ( .2الشوارع: ) - .

 شارع العرعار1 -

 (21االزقة: ) -0

 زنقة الصنوبر1 -.

 زنقة الفلين1 -0

 زنقة الصبار1 -4

 زنقة الفستق1 -3

 زنقة الزيتون1 -1

 زنقة الرمان1 -1

 قطاع النهضة: -ثانيا

إطالق اسم زنقة اإلشراق على الزنقة املتواجدة ما بين زنقة  -

 الفالح وزنقة احسيسو1

 الفصل الثاني

 كل من السيد املدير العام للمصالح إلىيعهد بتنفيذ هذا القرار 

بالجماعة والسيد رئيس قسم األشغال والتهيئة الحضرية 

والسيد رئيس قسم أنظمة املعلومات والوسائل املشتركة كل 

 يما يخصه1 ف

 02001 أكتوبر 17وحرر بسال، بتاريـخ 

 1: رئــــيس جـــماعـــــة ســـال، عمر السنتيس ياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم السير والجوالن

 

 17بتاريخ  02قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عدد 

يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق  2122 أكتوبر

 العمومية  داخل تراب الجماعة 

 

 ،إن رئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليو  27) 341.

 بالجماعات، املتعلق

)موافق  447.ربيع األول  7.وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في 

( الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات ..7.دجنبر  03

 ،قرارات الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه

ذو القعدة  04بتاريخ  .-17-7.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق باملحافظة على الطرق  772.يناير  .4املوافق  .47.

 ،وشرطة السير والجوالن

من صفر  01صادر في   1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم

املتعلق   52.05( بتنفيذ القانون رقم 02.2فبراير ..) .34.

 ،بمدونة السير على الطرق 

املوافق  4.4.محرم  07بتاريخ  0-17-.7.بناء على املرسوم رقم 

 ،بشأن شرطة السير والجوالن 772.ابريل  1.
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 470.جمادى األولى  .بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ 

 ،املتعلق بشرطة السير والجوالن 714.يناير  03املوافق 

 ..الصادر بتاريخ  .1-.07بناء على القرار الوزيري املشترك رقم 

 ،لق بإشارات الطرق املتع .71.ماي 

ماي  01)322.رجب  ..بتاريخ  0-.7-17.بناء على املرسوم رقم 

( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير 7.2.

على  استتباب األمن وضمان سالمة املرور واملحافظة إلىالرامية 

 الصحة العمومية1

بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خالل 

 02001شتنبر   07و 7.اجتماعيها املنعقدين على التوالي بتاريخ 

وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية 

 23، في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ 0200 أكتوبرلشهر 

 02001 أكتوبر

 يـلـــي:يــــقـــرر مـــــا 

 الباب األول 

 تنظيم السير والـجوالن وتشوير الطرق العمومية 

 الفصل األول 

 1وضع "عالمة ممنوع املرور" بالطريق املحاذية إلقامة املدغري 

واملوازية لطريق القنيطرة بمقاطعة ملريسة عند نقطة التقائها 

بشارع محمد الطيب العلوي، وبالتالي جعل هذه الطريق ذات 

يد قدوما من مدارة البريد في اتجاه مدارة املدرسة اتجاه وح

 العليا للتكنولوجيا1

 الفصل الثاني

ربط الطريق الساحلي بمدار ملتقى شارع سيدي بنعاشر وشارع 

قواس جديدة بالسور التاريخي للمدينة ألحرارتة، مع فتح 

 العتيقة بمقاطعة ملريسة1

 الفصل الثالث

 بنعاشر وفتح ممر للراجلينقواس سيدي أعادة تهيئة وتوسيع إ 

 بمقاطعة ملريسة1

 الفصل الرابع

حداث ممر تحت ارض ي بجانب مشروع مرآب باب فاس في إ

مارس )الساحة املقابلة ملستوصف باب الخميس(  0اتجاه شارع 

 بمقاطعة ملريسة1 

 الفصل الخامس

اعتماد توقيت شحن وتفريغ السلع والبضائع على مستوى 

لساعة ا إلىمن الساعة الثانية عشرة زواال املدينة العتيقة لسال 

 الرابعة بعد الزوال1

 الفصل السادس

وضع "عالمة ممنوع املرور" عند نقطة التقاء شارع عبد الرحيم 

بوعبيد بالزنقة التي تمر بمحاذاة مقهى "مارينا" بحي االندلس 

بمقاطعة تابريكت، وبالتالي جعل هذه الزنقة ذات اتجاه وحيد 

لشارع املار وسط حي االندلس في اتجاه شارع عبد انطالقا من ا

 الرحيم بوعبيد1

 الفصل السابع

وضع "عالمة ممنوع املرور" عند نقطة التقاء الشارع املار وسط 

حي االندلس بالزنقة التي تمر بمحاذاة مقهى "اوليفيا باالس" بحي 

االندلس بمقاطعة تابريكت، وبالتالي جعل هذه الزنقة ذات 

قدوما من شارع عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه  اتجاه وحيد،

 وسط حي االندلس1

 الفصل الثامن

"عالمة منع املرور" املتواجدة عند نقطة التقاء شارع عبد  إزالة

الخالق الطريس بشارع محمد بن الحسن الوزاني، وبالتالي 

السماح باملرور في االتجاهين بشارع محمد بن الحسن الوزاني 

 ة بطانة1بحي السالم بمقاطع

 الفصل التاسع

منع الوقوف على مستوى الجهة اليمنى من شارع محمد بن 

الحسن الوزاني بحي السالم بمقاطعة بطانة قدوما من شارع 

 عبد الخالق الطريس في اتجاه شارع االطلس الكبير1

 الفصل العاشر

شارات الضوئية الثالثية عند نقطة التقاء شارع محمد وضع اإل 

الوزاني بمدارة شارع االطلس الكبير )مندوبية بن الحسن 

السكنى( على مستوى الجهة اليمنى قدوما من حديقة األمير 

 موالي عبد هللا بحي السالم مقاطعة بطانة1

 الفصل الحادي عشر

وضع "عالمات ممنوع الوقوف" على مستوى شارع موالي عبد 

 اهللا من الجهة اليسرى، حيث يتواجد مسجد النهضة، انطالق

من مقهى "السنابل" في اتجاه شارع االمير سيدي محمد بن عبد 

 هللا بحي النهضة قرية اوالد موس ى بمقاطعة احصين1

 الفصل الثاني عشر

وضع التشوير الضوئي الثالثي، وممرات الراجلين على مستوى 

بعض التقاطعات الطرقية، املتواجدة بحي اشماعو بمقاطعة 

 ملريسة كما يلي:

رحال املسكيني )طريق املهدية( مع  * تقاطع شارع

 شارع عمر بن عبد العزيز1
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* تقاطع شارع رحال املسكيني )طريق املهدية( مع 

 الشارع املؤدي نحو البحر بمحاذاة مقهى "زينبة"1

* تقاطع شارع رحال املسكيني )طريق املهدية( مع 

 شارع االستقالل بمحاذاة مركز التكوين املنهي1

 الفصل الثالث عشر

ظيم التشوير على مستوى شارع العباسيين ابتداء من تن

غاية شارع القاعدة الجوية بحي  إلىغشت  02تقاطعه مع شارع 

 السالم بمقاطعة بطانة كما يلي:

 كيلو متر في الساعة"1 32* وضع "عالمات تحديد السرعة في 

حداث مخفضات للسرعة وممرات للراجلين امام إ* 

 ة بشارع العباسيين1املؤسسات التعليمية املتواجد

طفال املدارس" امام املؤسسات أ* وضع عالمات "انتباه 

 التعليمية املتواجدة بشارع العباسيين1

 

 الفصل الرابع عشر

تحديد علو قنطرة السكة الحديدية املتواجدة قرب محكمة 

االسرة بشكل دقيق، وذلك لتفادي حوادث السير الناتجة عن 

املرتفع بحافة القنطرة، خاصة اصطدام الشاحنات ذات العلو 

بعد عملية التبليط التي شهدها الشارع والتي قلصت من علو 

 القنطرة1

 الفصل الخامس عشر

 إلى إضافةوضع "عالمات خاصة بالدراجات النارية والعادية" 

فقي املبين ملسار مرور هذه الدراجات على مستوى التشوير األ 

م من مدارة عبد الكري شارع الحسن الثاني من الجهتين، انطالقا

غاية ملتقى شارع الحسن الثاني مع شارع  إلىالخطابي )مهيدرة( 

 بنجرير بمقاطعة بطانة1

 الفصل السادس عشر

إحداث "املمرات الخاصة بالراجلين" بشارع الحسن الثاني 

الجاحظ، حديقة  عداديةإخاصة على مستوى الوقاية املدنية، 

، حديقة الحرية بمقاطعة مير موالي رشيد، معهد القادسيةاأل 

 بطانة1

 الفصل السابع عشر

مارس باملدينة العتيقة  0وضع عالمتين ملنع املرور في اتجاه شارع 

ولى بجانب الصيدلية ن شارع سعيد العلوي، األ لسال، قدوما م

املقابلة ملركز البريد، والثانية مباشرة بعد املمر املحاذي للسور 

 بالقرب من مدرسة بن بطوطة1

 

 الفصل الثامن عشر

وضع عالمات ممنوع الوقوف والتوقف من جهة اليمين على 

اية غ إلىمستوى الطريق الساحلية انطالقا من "فيال االسود" 

 ضريح سيدي موس ى بمقاطعة ملريسة1

 

 الفصل التاسع عشر

ارات وممرات الراجلين، وتشذيب عادة صباغة األرصفة واملدإ

 والضوئية،شجار التي تحجب رؤية عالمات املرور العمودية األ

طفال املدارس أمام املؤسسات أوتعميم عالمات انتباه 

عادة العالمات التشويرية العمودية التي تمت إ التعليمية، و

ي شغال التهيئة التأازالتها في بعض املحاور الطرقية من جراء 

ة عالمات املضمنعرفتها هذه الطرق، والسهر على وضع جميع ال

في القرار الجماعي املستمر لتنظيم السير والجوالن بتراب 

 الجماعة في مواضعها1

 الفصل العشرون

راق بي رقأتنظيم التشوير الطرقي على مستوى إقامة شرفات 

 سال بمقاطعة تابريكت كما يلي:

ول لإلقامة المة ممنوع املرور عند املدخل األ وضع ع -

 املحاذي لسور املقبرة1

وضع عالمة قف من جهة اليمين عند الخروج من املدخل  -

 لإلقامة املحاذي لسور املقبرة1 ول األ 

وضع عالمة ممنوع املرور عند بداية املدخل األول من جهة  -

 اليسار لإلقامة1

وضع عالمة قف من جهة اليمين عند الخروج من املدخل  -

 من جهة اليسار لإلقامة1 ول األ 

وسط من املرور عند مدخل الشارع األ ممنوع وضع عالمة  -

 E41جهة عمارة 

د بيض عنعلى شكل دائرة مصبوغة باللون األ  وضع مدارة -

 املدخل الرئيس ي لإلقامة1

وضع عالمة قف عند نهاية الزنقة املارة ما بين العمارات  -

 D1والعمارات ذات الرقم   Eذات الرقم

مع  C3وضع عالمة قف عند نهاية الزنقة املقابلة لعمارة  -

 عالمة ممنوع املرور لتفادي تغيير االتجاه نحو هذه الزنقة1

وضع عالمة قف عند نهاية الزنقة املقابلة ملدخل  -

مع عالمة منع املرور لتفادي االنعراج عكسيا   B2العمارة

 نحو هذه الزنقة1
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كل غير قانوني عند مدخل ضعه بشالحاجز الذي تم و  إزالة -

 قامة1اإل

 الفصل الواحد والعشرون

قامة الياسمين )بلوك إوضع عالمة ممنوع املرور عند مدخل 

بمقاطعة  3( الصفا 74 إلى .7عمارات مرقمة من  .مكون من 

ملنع  2.و 77احصين، عند النقطة املتواجدة ما بين العمارتين 

الزنقة ذات اتجاه وحيد قامة، وجعل املرور في اتجاه داخل اإل

 قدوما من املدخل الثاني للعمارة1

 الفصل الثاني والعشرون

وضع عالمتين ملنع الوقوف تحمالن عبارة "خاص بقباضة سال 

ثناء أوقات العمل"،  على مستوى الواجهة الرئيسية أالجديدة 

للقباضة بشارع موالي عبد هللا بسال الجديدة، مع صباغة 

 حمر1بيض واأل متين باللونين األ ف  ما بين العال الرصي

 الفصل الثالث والعشرون:

 تنظيم السير والجوالن بمقاطعة العيايدة كما يلي:

درسة عبد إحداث عالمة املدار باملدار املتواجد امام م -

مل سيدي عبد هللا بمقاطعة الهادي بوطالب بقطاع األ 

 العيايدة1

ر املتواجد سبقية" باملداإحداث أربع عالمات "عدم حق األ  -

مل بمقاطعة درسة عبد الهادي بوطالب بقطاع األ مام مأ

 العيايدة1

إحداث عالمة املدار باملدار املتواجد بين مدرسة عبد  -

والد الصافي )تجزئة رياض أالهادي ابو طالب وتجزئة 

 السالم( بمقاطعة العيايدة1

حداث عالمة املدار بين ملتقى شارع أريحا بشارع غزة مع إ -

ربع عالمات "عدم حق االسبقية" بمقاطعة أ إضافة

 العيايدة1

وضع عالمة قف عند ملتقى شارع املنارة وشارع رحال  -

 املسكيني بقطاع املحيط بمقاطعة العيايدة1

 الفصل الرابع والعشرون

وضع عالمات ممنوع مرور الشاحنات واملركبات ذات الوزن 

لتي لمدارس االثقيل باألزقة الضيقة وبعض الشوارع املجاورة ل

تعرف اكتظاظا خالل فترات دخول وخروج التالميذ، مع السماح 

بوقوف السيارات من جهة واحدة على مستوى بعض الشوارع 

 املجاورة للمدارس1

 

 

 الفصل الخامس والعشرون

وضع عالمات تشوير لتنظيم عملية الولوج والسير بمداخل 

د سوق الصالحين، مع وضع حواجز فوالدية قابلة للصعو 

والنزول بطريقة ميكانيكية، تكون بشكل أنيق ومتناغم مع 

 املنظر العام ملداخل السوق1

 

 الفصل السادس والعشرون

وضع عالمات قف باألزقة املتفرعة عن الشارع املمتد من مدارة 

غاية ثانوية والدة التأهيلية بمقاطعة  إلىسيدي الضاوي 

 العيايدة1

 الفصل السابع والعشرون

شارع السوق منع املرور باألزقة املتفرعة عن وضع عالمات 

 شغال التي تتم باملدينة العتيقة لسال1الكبير فور انتهاء األ 

 الفصل الثامن والعشرون

سبقية" على مستوى املدارة وضع عالمات "ليس لكم حق األ 

مام بوابة سوق الجملة للخضر والفواكه بشارع أاملتواجدة 

 محمد السادس )طريق القنيطرة( بمقاطعة املريسة1

 الفصل التاسع والعشرون

وضع عالمة "ليس لكم حق االسبقية" بمدارة حي اشماعو بشارع 

 محمد السادس )طريق القنيطرة( بمقاطعة املريسة1

 الفصل الثالثون 

عالمة منع املرور املتواجدة عند ملتقى شارع ابن الهيثم  إزالة

بشارع السرور، وبالتالي السماح باملرور انطالقا من شارع ابن 

الهيثم في اتجاه شارع القاعدة الجوية عبر شارع السرور 

 بمقاطعة العيايدة1

 الفصل الواحد والثالثون 

ـلية السلطـة اإلدارية املح إلىيعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار 

املختصة ومصالح األمـن الوطـني، كل في  الجماعيةواملـصالح 

 دائرة  اختصاصه1

 02001 أكتوبر 17وحرر بسال، بتاريـخ 

 : رئــــيس جـــماعـــــة ســـال، عمر السنتيس ياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 17بتاريخ  05قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عدد 

يتعلق بتنظيم وقوف العربات ومحطات وقوف  2122 أكتوبر

 داخل تراب الجماعة  سيارات األجرة الكبيرة

 

 ،إن رئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليو  27) 341.

 املتعلق بالجماعات،

)موافق  447.ربيع األول  7.بناء على الظهير الشريف املؤرخ في 

( الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات ..7.دجنبر  03

 ،قرارات الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه

ذو القعدة  04بتاريخ  .-17-7.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق باملحافظة على الطرق  772.يناير  .4املوافق  .47.

 وشرطة السير والجوالن1

من صفر  01صادر في   1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم

املتعلق   52.05( بتنفيذ القانون رقم 02.2فبراير ..) .34.

 بمدونة السير على الطرق1

املوافق  4.4.محرم  07بتاريخ  0-17-.7.بناء على املرسوم رقم 

 بشأن شرطة السير والجوالن1 772.ابريل  1.

 470.جمادى األولى  .بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ 

 املتعلق بشرطة السير والجوالن1 714.يناير  03املوافق 

 ..الصادر بتاريخ  .1-.07الوزيري املشترك رقم  بناء على القرار

 املتعلق بإشارات الطرق1 .71.ماي 

ماي  01)322.رجب  ..بتاريخ  0-.7-17.بناء على املرسوم رقم 

( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير 7.2.

على  استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة إلىالرامية 

 ة العمومية1الصح

بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خالل 

 02001شتنبر   07و 7.اجتماعيها املنعقدين على التوالي بتاريخ 

بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهر 

 ،0200 أكتوبر 23، في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ 0200 أكتوبر

 مـــــا يـلـــي: يــــقـــرر 

 الفصل األول 

جرة الكبيرة بجزء من الشطر حداث محطة لسيارات األ إ

مير موالي عبد هللا، واملتواجد ما بين شارعي الشمالي لحديقة األ 

عبد الخالق الطريس وعبد الرحيم بوعبيد بمحاذاة سوق 

الصالحين بمقاطعة تابريكت، وذلك بعد القيام بأشغال التهيئة 

مستوى هذا الجزء، الذي سيخصص إلحداث هذه  الالزمة على

 املحطة1

 الفصل الثاني

" .جرة الكبيرة "محطة حليمة حداث محطة لسيارات األ إ

بمحاذاة قصبة كناوة سيدي موس ى بمقاطعة ملريسة،  على 

مستوى الطريق الساحلية من جهة اليمين قدوما من حي 

في اتجاه مدارة الضريح، محددة بعالمتين تفصل  اشماعو

  ( مترا421بينهما مسافة ثالثين )

 الفصل الثالث

على مستوى جزء من  ةجرة الكبير حداث محطة لسيارات األ إ

املرآب املقابل إلقامة الطواهري بشارع سعيد العلوي بمحاذاة 

السور األثري بمقاطعة ملريسة، على اساس اقتسام هذا املرآب 

 جرةشاحنات تفريغ البضائع وسيارات األ صفة ما بين منا

 الكبيرة1

 الفصل الرابع

حداث مرآبين للسيارات تحت أرضيين االول بباب الخميس إ

مام مقر أيناير  ..بجانب رواق باب فاس، والثاني بساحة 

 جماعة سال1

 الفصل الخامس

جرة الكبيرة من شارع السرور تحويل مكان محطة سيارات األ 

دية عداإملتقى شارع ابن الهيثم مع شارع ابن طفيل قرب  إلى

 املنصور الذهبي بمقاطعة العيايدة1

 الفصل السادس

ـلية السلطـة اإلدارية املح إلىيعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار 

املختصة ومصالح األمـن الوطـني، كل في  الجماعيةواملـصالح 

 دائرة  اختصاصه1

 02001 أكتوبر 17وحرر بسال، بتاريـخ 

 : رئــــيس جـــماعـــــة ســـال، عمر السنتيس ياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

 12بتاريخ  2253قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

 اإلمضاءو هام امليتعلق بالتفويض في  2122ماي 

 

 إن رئيس جماعة القنيطرة،
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شعبان  3الصادر في  .11.122.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة .71.فبراير  03) 477.

 وتتميمه؛العمومية حسبما وقع تغييره 

رمضان  02صادر في  1.11.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 4..1 3.( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ؛منه 20.املتعلق بالجماعات والسيما املادة 

شوال  4.الصادر بتاريخ  .0177174وبناء على املرسوم رقم 

لخاص بمثابة النظام األساس ي ا) 777.شتنبر  07( 1397

 بموظفي الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

من  ..صادر في  3.31.1.وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( دوائر حضرية 23( بإحداث أربع )02.1ماي  ..) 347.شعبان 

 ،( ملحقة إدارية بجماعة القنيطرة1.وست عشرة )

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى

ازكار عبد القادر، تقني من الدرجة الثانية، يفوض للسيد 

بامللحقة اإلدارية الثانية بهذه الجماعة، ليقوم نيابة عني 

 تية:اآل جاالتبامللحقة الثامنة في امل اإلمضاءوباملشاركة معي ب

ع ستثناء الوثائق الخاصة ببياب اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد -.

الورقة السيارات واملركبات والدراجات النارية ذات 

 الرمادية

 على مطابقة النسخ ألصولها؛ اإلشهاد -0

 ،سمة : العزوبة، الخطوية، مطابقة اإل الشواهد اإلداري -4

 ،شواهد التحمل العائلي ،تعدد الزوجات ،عدم الطالق

، استمرار الزوجية ، القرابة، ثبوت الزوجية، عدم الزواج

 عدم الضرر111

 املادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 0200ماي  20وحرر بالقنيطرة في 

 : رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعنانياإلمضاء

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومطابقة  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالتفويض في مهام 

 النسخ ألصولها 
 

 12بتاريخ  2255جماعة القنيطرة عدد قرار مؤقت لرئيس 

على صحة  اإلشهاديتعلق بالتفويض في مهام  2122 ماي

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاء

 

 إن رئيس جماعة القنيطرة،

شعبان  3الصادر في  .11.122.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة .71.فبراير  03) 477.

 حسبما وقع تغييره وتتميمه؛العمومية 

رمضان  02صادر في  1.11.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 4..1 3.( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ؛منه 20.املتعلق بالجماعات والسيما املادة 

شوال  4.الصادر بتاريخ  .0177174وبناء على املرسوم رقم 

النظام األساس ي الخاص  بمثابة) 777.شتنبر  07( 1397

 بموظفي الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

من  ..صادر في  3.31.1.وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( دوائر حضرية 23( بإحداث أربع )02.1ماي  ..) 347.شعبان 

 ،( ملحقة إدارية بجماعة القنيطرة1.وست عشرة )

 يقرر ما يلي:

 لىاملادة األو 

ة املهاش ي خديجة، متصرف ممتاز، بهذه يفوض للسيد

لحقة بامل اإلمضاءالجماعة، لتقوم نيابة عني وباملشاركة معي ب

 تية:األولى في املجاالت اآل

ستثناء الوثائق الخاصة اب اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد -3

ببيع السيارات واملركبات والدراجات النارية ذات 

 ،الورقة الرمادية

 على مطابقة النسخ ألصولها؛ اإلشهاد -1

: العزوبة، الخطوية، مطابقة الشواهد اإلدارية -1

شواهد  ،تعدد الزوجات ،عدم الطالق ،سماإل 

، عدم الزواج، استمرار الزوجية ،التحمل العائلي

 القرابة، ثبوت الزوجية، عدم الضرر111

 املادة الثانية

 .2/ق1م1ب/م1م1م1ب الصادر بتاريخ  .112يلغى القرار رقم 

القاض ي بتفويض التوقيع نيابة عن الرئيس  .020يونيو 

 بامللحقة اإلدارية الثامنة1

 

 املادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 0200ماي  20حرر بالقنيطرة في  و

 : رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعنانياإلمضاء

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 12بتاريخ  2015قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

على  اإلشهاديتعلق بإلغاء التفويض في مهام  2122ماي 

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءصحة 

 

 إن رئيس جماعة القنيطرة،

رمضان  02صادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 4..1 3.( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ؛منه 20.املتعلق بالجماعات والسيما املادة 

من  ..صادر في  3.31.1.وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( دوائر حضرية 23( بإحداث أربع )02.1ماي  ..) 347.شعبان 

 ،عة القنيطرة( ملحقة إدارية بجما1.وست عشرة )

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى

 .2ق1م1ب/م1م1م1ت املؤرخ في  .112ينتهي العمل بالقرار رقم 

القاض ي بالتفويض للسيد نور الدين عرابة، تقني  .020نونبر 

 إلشهادامن الدرجة الثانية، بالتوقيع نيابة عن الرئيس في مجال 

ومطابقة النسخ ألصولها بامللحقة اإلدارية  اإلمضاءعلى صحة 

 الثانية عشرة 

 املادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 0200ماي  27وحرر بالقنيطرة في 

 : رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعنانياإلمضاء

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12بتاريخ  2012رئيس جماعة القنيطرة عدد قرار مؤقت ل

على صحة  اإلشهاديتعلق بالتفويض في مهام  2122 ماي

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاء

 

 إن رئيس جماعة القنيطرة،

شعبان  3الصادر في  .11.122.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة .71.فبراير  03) 477.

 العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

رمضان  02صادر في  1.11.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 4..1 3.( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ؛منه 20.املتعلق بالجماعات والسيما املادة 

شوال  4.الصادر بتاريخ  .0177174وبناء على املرسوم رقم 

بمثابة النظام األساس ي الخاص ) 777.شتنبر  07( 1397

 بموظفي الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

من  ..صادر في  3.31.1.وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( دوائر حضرية 23( بإحداث أربع )02.1ماي  ..) 347.شعبان 

 ،( ملحقة إدارية بجماعة القنيطرة1.وست عشرة )

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى

يفوض للسيدة عموتا مليكة، مساعد تقني من الدرجة الثالثة، 

 اءاإلمضي ببهذه الجماعة، لتقوم نيابة عني وباملشاركة مع

 تية:عشر في املجاالت اآللثانية بامللحقة اإلدارية ا

ة الوثائق الخاص بإستثناء اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد -7

ببيع السيارات واملركبات والدراجات النارية ذات 

 الورقة الرمادية

 على مطابقة النسخ ألصولها؛ اإلشهاد -.

ية، مطابقة الشواهد اإلدارية : العزوبة، الخطو  -7

شواهد  ،تعدد الزوجات ،عدم الطالق ،سماإل 

، عدم الزواج، استمرار الزوجية ،التحمل العائلي

 زوجية، عدم الضرر111القرابة، ثبوت ال

 املادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 0200ماي  27وحرر بالقنيطرة في 

 : رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعنانياإلمضاء
ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنيفرة -جهة بني مالل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرارات الصادرة عن مجلس الجهة

 

 10بتاريخ  12رقم  قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة

في قطاع الصحة  اإلمضاءيتعلق بتفويض  2122يونيو 

 والشؤون االجتماعية

 ،رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة

رمضان  02الصادر في  1.11.4.بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27)  341.

 منه،  27.املتعلق بالجهات وخاصة املادة  1.3...
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وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل 

ادة ، وخاصة امل.020شتنبر  .0خنيفرة، املصادق عليه بتاريخ 

 ،منه .4

 :يقرر ما يلي

 املادة األولى :

  ،يفوض للسيدة لبنى الهائل

 الصفة :  النائبة الرابعة للرئيس

 لتقوم مقامي وبالتوقيع معي على:

جميع املراسالت والوثائق واتفاقيات الشراكة املتعلقة  -

 بقطاع الصحة والشؤون االجتماعية 1

 له1رئاسة االجتماعات ذات الصلة بالقطاع املفوض  -

شراف على إعداد وتمييز وتنفيذ االستراتيجية الجهوية اإل  -

 للتماسك االجتماعي 1

على البرامج الصحية ومحاربة األوبئة والرعاية  شرافاإل  -

 .االجتماعية بالجهة

 املادة الثانية:

تتحمل املفوض لها املسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارستها 

 لها بمقتض ى هذا التفويض1 للصالحيات املوكولة

 املادة الثالثة :

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 املادة الرابعة:

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .يبلغ للجهات املختصة، ويعلق بمقر الجهة

 0200يونيو   01  في حرر ببني مالل

 س مجلس جهة بني مالل خنيفرة ، عادل البراكاترئي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10بتاريخ  00قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

في قطاع التعليم  اإلمضاءيتعلق بتفويض  2122يونيو 

 والتكوين املنهي والبحث العلمي التطبيقي.

 

رئيس مجلس جهة بني مالل ؛إن   

رمضان  02الصادر في  1.11.4.بناء على الظهير الشريف رقم  -

 1.3...( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.

 منه،  27.املتعلق بالجهات وخاصة املادة 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل 

، وخاصة املادة .020شتنبر  .0 خنيفرة، املصادق عليه بتاريخ

 منه1 .4

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى 

  ،يفوض للسيدة  بديعة مقور 

 الصفة :  النائبة الثامنة للرئيس

 لتقوم مقامي وبالتوقيع معي على:

جميع املراسالت والوثائق واتفاقيات الشراكة  -

املتعلقة بقطاع التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي 

 ي1التطبيق

 رئاسة االجتماعات ذات الصلة بالقطاع املفوض له1 -

تتبع أعمال لجنة التعليم و التكوين والتعاون والبحث  -

 .العلمي بمجلس الجهة

شراف على ملف الشبكة الدولية للحكومات املحلية اإل  -

 املنفتحة1

على تتبع عمل الهيئات االستشارية للمجلس  شرافاإل  -

 وتثمين املشاركة املواطنة1

ليات الديمقراطية التشاركية، ودعم املشاركة آتعزيز  -

 .النسائية

الخاصة الجهوية لحقوق  اللجنة عمالأعلى  شرافاإل  -

 نسان1اإل

 املادة الثانية

تتحمل املفوض لها املسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارستها 

 للصالحيات املوكولة لها بمقتض ى هذا التفويض1

 املادة الثالثة 

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يبدأ سريان مفعول 

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .يبلغ للجهات املختصة، ويعلق بمقر الجهة

 0200يونيو   01 فيحرر ببني مالل 

 : رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة، عادل البراكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10بتاريخ  19قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

في قطاع السياحة  اإلمضاءيتعلق بتفويض  2122يونيو 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

 

 ،إن رئيس مجلس جهة بني مالل

رمضان  02الصادر في  1.11.4.ناء على الظهير الشريف رقم ب

 1.3...( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.

  ؛منه 27.املتعلق بالجهات وخاصة املادة 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل 

، وخاصة املادة .020شتنبر  .0خنيفرة، املصادق عليه بتاريخ 

 ،منه .4

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى 

 يفوض للسيد: بناصر أزوكاغ 

 الصفة :  النائب السادس للرئيس

 لتقوم مقامي وبالتوقيع معي على:

جميع املراسالت والوثائق واتفاقيات الشراكة املتعلقة  -

 بقطاع السياحة واالقتصاد االجتماعي والتضامني1

 رئاسة االجتماعات ذات الصلة بالقطاع املفوض له1 -

لجنة السياحة والشؤون الثقافية بمجلس تتبع أعمال  -

 .الجهة

على إعداد وتتبع االستراتيجية الجهوية لتنمية  شرافاإل  -

 القطاع السياحي1

 املادة الثانية

يتحمل املفوض له املسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارسته 

 للصالحيات املوكولة له بمقتض ى هذا التفويض1

 املادة الثالثة 

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يبدأ سريان مفعول 

 املادة الرابعة:

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .يبلغ للجهات املختصة، ويعلق بمقر الجهة

 0200يونيو   01 في حرر ببني مالل 

 : رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة، عادل البراكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10بتاريخ  01قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

 ملاءافي قطاع الفالحة و  اإلمضاءيتعلق بتفويض  2122يونيو 

 والتنمية املستدامة.

 

 ،إن رئيس مجلس جهة بني مالل 

رمضان  02الصادر في  1.11.4.بناء على الظهير الشريف رقم 

 1.3...( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.

 منه،  27.املتعلق بالجهات وخاصة املادة 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل 

ة ، وخاصة املاد.020شتنبر  .0خنيفرة، املصادق عليه بتاريخ 

 ،منه .4

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى 

 يفوض للسيد: بدر التوامي 

 الصفة :  النائب السابع للرئيس

 ليقوم مقامي وبالتوقيع معي على:

جميع املراسالت والوثائق واتفاقيات الشراكة املتعلقة  -

 والتنمية املستدامة1 املاءبقطاع الفالحة و 

 املفوض له1رئاسة االجتماعات ذات الصلة بالقطاع  -

 تتبع أعمال لجنة الفالحة والتنمية القروية بمجلس الجهة1 -

 1اءاملعلى إعداد االستراتيجية الجهوية القتصاد  شرافاإل  -

 املادة الثانية

يتحمل املفوض له املسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارسته 

 للصالحيات املوكولة له بمقتض ى هذا التفويض1

 املادة الثالثة 

 .ان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليهيبدأ سري

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .يبلغ للجهات املختصة، ويعلق بمقر الجهة

 0200يونيو   01  في حرر ببني مالل

 : رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة، عادل البراكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10بتاريخ  0قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة رقم 

في قطاع الشؤون  اإلمضاءيتعلق بتفويض  2122يونيو 

 االقتصادية والثقافية والرياضية.

 

 إن رئيس مجلس جهة بني مالل ؛ 

رمضان  02الصادر في  1.11.4.بناء على الظهير الشريف رقم 

 1.3...( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.

 منه،  27.املتعلق بالجهات وخاصة املادة 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل 

، وخاصة املادة .020شتنبر  .0خنيفرة، املصادق عليه بتاريخ 

 ،منه .4

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى 

 يفوض للسيد: رضوان نظير 

 الصفة :  النائب الخامس للرئيس

 ليقوم مقامي وبالتوقيع معي على:

جميع املراسالت والوثائق واتفاقيات الشراكة املتعلقة بقطاع  -

 الشؤون االقتصادية والثقافية والرياضية1

 رئاسة االجتماعات ذات الصلة بالقطاع املفوض له1 -

ال لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والشؤون تتبع أعم -

 الرياضية بمجلس الجهة1

االستراتيجية الجهوية  يينحت على إعداد وتتبع و شرافاإل  -

 نعاش الرياضة 1إل

 املادة الثانية

يتحمل املفوض له املسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارسته 

 للصالحيات املوكولة له بمقتض ى هذا التفويض1

 املادة الثالثة 

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .يبلغ للجهات املختصة، ويعلق بمقر الجهة

 0200يونيو   01 في  حرر ببني مالل

 ، عادل البراكات: رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرةاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 
 

 10يتاريخ  05لخريبكة رقم  اإلقليمي قرار لرئيس املجلس 

  اإلمضاءتفويض  اءغبشأن إل 2122يونيو 

 

 ،لخريبكة اإلقليمي إن رئيس املجلس 

رمضان  02الصادر في  1.11.3.م قبناء على الظهير الشريف ر 

 01.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 ؛منه 24.املتعلق بالعماالت واألقاليم سيما املادة 

بناء على طلب االعفاء من منصب املدير العام للمصالح الذي 

و الذي حظي  0200/ 23/07تقدم به املعني باألمر بتاريخ 

 ،خريبكةل اإلقليمي بموافقة رئيس املجلس 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 .020 أكتوبر 1بتاريخ  20رقم  اإلمضاءيلغى قرار تفويض  

 .تسيير اإلداري الاملمنوح للسيد يحي زغلي، في مجال 

 الفصل الثاني

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه 

  0200يونيو  .2وحرر بخريبكة في 

 ، محمد قاسميلخريبكة اإلقليمي : رئيس املجلس اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 يتاريخ 14لخريبكة رقم  اإلقليمي قرار لرئيس املجلس 

للسيد يجي زغلي  اإلمضاءتفويض  اءغبشأن إل 2122يونيو 

 مدير عام للمصالح

 

 ،لخريبكة اإلقليمي إن رئيس املجلس 

رمضان  02الصادر في  1.11.3. قمبناء على الظهير الشريف ر 

 01.3..م ق( بتنفيذ القانون التنظيمي ر 02.1يوليوز  7) 341.

 االت واألقاليم؛ماملتعلق بالع
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فاء من منصب املدير العام للمصالح الذي عطلب اإل بناء على 

و الذي حظي  0200/ 07/23تقدم به املعني باألمر بتاريخ 

 ،لخريبكة اإلقليمي موافقة رئيس املجلس ب

 قرر ما يلي:

 الفصل األول 

املمنوح  .020 أكتوبر 21بتاريخ  .2م قيلغى قرار التفويض ر 

لتزام على الوثائق املتعلقة باال اإلمضاءللسيد يحي زغلي  في مجال 

 : كالتاليبالنفقات الخاصة بتسيير املوظفين وصرفها 

 نوع مصاريف التسيير الفقرة الفصل الباب

 ساسيةالرواتب األ  2. 02 2.

الرواتب و التعويضات  11 ..  

القارة للموظفين الرسميين و 

 مثالئهم

 تعويضات مختلفة 02  

شغال التعويضات عن األ  03  

 الشاقة و املوسخة

 تغطية وفوائد اجتماعية 42  

مساهمة أرباب العمل في  .4  

 الصندوق املغربي للتقاعد

النظام  فياملساهمات  40  

 الجماعي ملنح رواتب التقاعد

املساهمات في منظمات  44  

 االحتياط االجتماعي

 التعويض عن الوالدة 43  

 الفصل الثاني

 1رابيةتبالجريدة الرسمية للجماعات الينشر هذا القرار 

 الفصل الثالث

 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه 

  0200يونيو  .2وحرر بخريبكة في 

 ، محمد قاسميلخريبكة اإلقليمي : رئيس املجلس اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية وجبايات الجماعات الترابية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم والحقوق والواجبات  أسعار د نسب و يحدت

 املستحقة لفائدة ميزانية جماعة

 

د وال أماعة جرئيس املجلس الجماعي لقرار جبائي تعديلي ل

 أسعار يحدد نسب و  2122يونيو  01تاريخ ب 10رقم  امبارك

الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 

 جماعة ال

 

 ك،امبار ماعة اوالد جإن رئيس املجلس الجماعي ل

رمضان  02الصادر في  .-1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.( بتنفيذ القانون رقم  02.1يوليو  27)  341.

 .بالجماعات

من  7.الصادر في  .1 127 71.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 137 21بتنفيذ القانون رقم   (2007/11/30).30.ذي القعدة 

 .املتعلق بجبايات الجماعات املحلية كما وقع تغييره و تتميمه

جمادى  1.بتاريخ  .10217.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ القانون رقم 0202دجنبر  .4) 330.االولى 

املتعلق بجبايات  21137املتمم و املغير للقانون رقم  27102

 .حليةالجماعات امل

من  1.الصادر في  . -27 -027وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 147 27بتنفيذ القانون رقم   (2007/12/27) .30.ذي الحجة 

بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق 

 . واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية

ربيع  23در في الصا 0 -7. -.31وبناء على املرسوم رقم 

بسن نظام املحاسبة العمومية  (04/../02.7) 347.االول 

 . للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

 3.بتاريخ  1/0.11وبناء على رسالة السيد وزير الداخلية عدد 

 الجماعيةحول الرسم املفروض على شغل األمالك  ..02يونيو 

 .للمواصالت العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة

املؤشر عليه بتاريخ  20وبناء على القرار الجبائي الجماعي رقم 

الضرائب و الرسوم و  أسعاراملحدد لنسب و  .020يناير  00

املستحقة لفائدة ميزانية جماعة  الحقوق واالتاوات و الوجيبات

 . والد امباركأ
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املتخذ بناء على  41وبناء على مقرر مجلس الجماعة عدد 

املجلس الجماعي املجتمع في اطار دورته العادية مداوالت 

  0200مايو  21املنعقدة بتاريخ 

 قرر ما يلي:

 الباب األول 

الرسوم التي تستخلص لفائدة جماعة  أسعارد نسب و يحدت

 اوالد امبارك 

 .2الفصل 

 :استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة االسعاف

 داخل جماعة اوالد امبارك : باملجان -

 درهم 122.خارج جماعة اوالد امبارك عن كل كيلومتر:  -

* يعفى من اداء هذه الصوائر مرض ى داء السرطان املقيمين 

 .بتراب الجماعة بعد اإلدالء بما يفيد إصابتهم بهذا املرض

* كما يعفى من اداء هذه الصوائر األشخاص الذين يتم نقلهم 

 : ل وهممدينة بني مال إلىمن تراب جماعة أوالد امبارك 

  مرض ى القصور الكلوي 

 املصابون بمرض عقلي 

 املعرضون لحوادث سير بتراب الجماعة . 

 20الفصل 

 : الجماعيةمدخول الخزانة 

 درهم 02االنخراط السنوي :  -

 24الفصل 

 :الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية

الرسم على االراض ي الحضرية غير املبنية في حدود  أسعارتحدد 

 :املحددة بالقانون كما يلي سعاراأل 

 سعاراأل  املناطق 

 درهم عن كل متر مربع 04 منطقة العمارات

 درهم عن كل متر مربع 02 منطقة الفيالت

 درهم عن كل متر مربع 02 منطقة السكن الفردي

املنطقة الصناعية ) القطب 

 الفالحي(

 درهم عن كل متر مربع 0.

 درهم عن كل متر مربع 02 املناطق االخرى 

 

 

 23الفصل 

 :الرسم على عمليات البناء

 سعاراأل الرسم على عمليات البناء في حدود  أسعارتحدد 

 :املحددة بالقانون كما يلي

تسوية البنايات  أو رخصةأوال: العمليات موضوع رخصة بناء 

 :غير القانونية

 سعاراأل  

 درهم عن كل متر مربع 04 عادة ايواء قاطني دور الصفيحإ

عملية معالجة الدور اآليلة 

 للسقوط

 درهم عن كل متر مربع 04

او  الجماعيةعمارات السكن 

املجموعات العقارية والعقارات 

املعدة لغرض صناعي او تجاري 

 او منهي او اداري 

 درهم للمتر املربع املغطى 1.

 درهم للمتر املربع املغطى 02 املساكن الفردية

تعديالت على عمليات البناء موضوع رخصة البناء  إدخالعند  -

تسوية البنايات غير القانونية و التي تستوجب  أو رخصة

ن الرسم في هذه الحالة يؤدى فإالحصول على رخصة جديدة 

 . في حدود االمتار الزائدة

ة تسوي أو رخصةبالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء  -

ق ن يقل مبلغ الرسم املستحأن البنايات غير القانونية ال يمك

 .درهم 222.عن 

 .كل جزء من املتر مربع يعد مترا مربعا كامال -

 الهدم أو رخصةثانيا: العمليات موضوع رخصة االصالح 

 سعاراأل  العمليات 

 درهم عن كل رخصة 122 الهدم

 درهم عن كل رخصة 012 االصالح

 

 21الفصل 

 يالرسم على عمليات تجزئة األراض 

من التكلفة االجمالية التي يتطلبها  % 3يحدد سعر هذا الرسم في 

 . التجهيز املتعلق بالتجزئة
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 21الفصل 

  األمواتمصلحة نقل  مدخول 

 والد امبارك : باملجانأداخل جماعة  -

 درهم 122.والد امبارك عن كل كيلومتر: أخارج جماعة  -

 27الفصل 

 : الرسم على محال بيع املشروبات

من املداخيل املتأتية من بيع  % 0سعر هذا الرسم في يحدد 

املشروبات التي تم تحقيقها من طرف مستغلي املقاهي والحانات 

وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع ملشروبات 

 .تستهلك في املكان الذي تباع فيه

 .2الفصل 

 : الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 : يؤدى عن كل ربع سنة كما يلي هذا الرسم الذي أسعارتحدد 

 درهم 02.سيارات األجرة من الصنف األول :  -

 27الفصل 

 الرسم املفروض على الذبح فى املجازر 

 : ضريبة الذبح

 : ح كما يليبيحدد سعر الرسم األصلي على الذ

عن كل كيلو غرام صافي من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته:  -

 درهم 2112

وم التي تبث انها غير صالحة لالستهالك ما فيما يخص اللحأ

 فيمكن تخفيض الواجب املذكور اعاله بنسبة 

 .من السعر املحدد % 12

الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة املشاريع  إلىيضاف 

من سعر الرسم األصلي للذبح كيفما  % 12الخيرية يحدد في 

كانت طريقة احتسابه بالكيلوغرام أو عن كل رأس أو بنسبة من 

 ثمن البيع بالجملة

 2.الفصل 

 رسوم نقل اللحوم

أماكن البيع  إلىيستوجب نقل اللحوم من داخل املجزرة 

 : نة الجماعة الرسم التاليبواسطة شاح

 * داخل تراب الجماعة

 درهم 0.20لكل كيلوغرام من اللحم الصافي :  -

 * خارج تراب الجماعة

 درهم 1.00لكل كيلوغرام من اللحم الصافي :  -

 ..الفصل 

  : وأماكن البيع العامة األسواق يالرسوم املقبوضة ف

مة وأماكن البيع العا األسواقالرسوم املقبوضة في  أسعارتحدد 

 : طيلة ايام األسبوع باستثناء يوم الخميس كما يلي

درهم للصندوق من الحجم  122.الخضر والقطاني الطرية :  -

 الكبير

درهم للكيس من الحجم  4122الخضر والقطاني الطرية :  -

 الكبير

درهم للكيس من الحجم  122.الخضر والقطاني الطرية :  -

 الصغير

 درهم للصندوق من الحجم الكبير 122.لطرية : الفواكه ا -

 درهم للصندوق من الحجم الصغير0.50.الفواكه الطرية :  - .

 0.الفصل 

 واجبات اسواق البهائم

د املخصصة لهذا الغرض وتحد األسواقاليمكن بيع البهائم إال ب

 : سوق البهائم كما يلي إلىواجبات الدخول 

 دراهم 2122. البقر عن كل رأس :  -

 دراهم 2122. االبل عن كل رأس : -

 دراهم 2122.الخيل والبغال عن كل رأس :  -

 دراهم 1122  الغنم عن كل رأس : -

 دراهم 1122  املاعز عن كل رأس : -

 دراهم 0112  الخرفان عن كل رأس  : -

 1 دراهم1122  الحمير عن كل رأس : -

 4.الفصل 

 : االسبوعية األسواق إلىواجبات الوقوف والدخول 

 : واجبات الدخول -  1

 السوق  إلىتحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتجات 

 : الجماعي, وأماكن البيع كما يلي

 درهم 1.00الطيور الداجنة عن كل واحدة  -

 درهم 112.الديوك الهندية :  -

 درهم 2112الحمام :  -

 درهم 122.۔ االرانب : 

 درهم 2112ع عن كل واحدة : األحبال والخرج املعدة للبي -

 درهم 12 12الخيام عن كل واحدة :  -
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 درهم 2112الصوف الخام بالدزة عن كل واحدة :  -

 درهم 122.الحصانر :  -

 درهم 112.جلود البقر والجمال للواحدة :  -

 1 درهم0.50السروج عن كل واحدة :  -

 درهم 2112التبن للحزمة :  -

 درهم 122.ه : الزيتون للقنطار أو جزء من -

 درهم 2112الحناء :  -

 درهم 0112الفواكه الطرية للقنطار او جزء منه :  -

 درهم للعبرة 2112الحبوب القمح الصلب والطري والذرة: -

 درهم للعبرة 2112الشعير والفول :  -

 درهم 112.طار:الفواكه اليابسة للقن -

 درهم 0122الدالح والبطيخ للصندوق : -

 درهم 0122للصندوق  العنب والخضر -

 : واجبات الوقوف -2 

وأماكن  الجماعية األسواقتقبض حقوق الوقوف في جميع 

 : البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي

بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز واالسكافيون والنجارون 

الغذائية وبائعو األثاث واألدوات  وادوالحدادون وبائعو امل

ة وبائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين والباعة الجلدية واالقمش

 . درهم 2112الذين لم يرد ذكرهم عن كل يوم وعن املتر املربع : 

  : درهم 1122بانعو اللحم عن كل بسط ولكل يوم 

  : درهم 1122بائعو السقوط عن كل بسط ولكل يوم 

  : درهم 1122السيرك عن كل يوم وعن كل متر مربع 

 3.الفصل 

 : ضة بساحات أخرى للبيع العموميواجبات مقبو 

إن الباعة الذين يشغلون امللك الجماعي العام غير السوق 

األسبوعي بصورة غير قارة وذلك بعرضهم للسلع والبضائع 

واملنتجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عليهم اداء رسم 

 : يومي عن كل متر مربع كما يلي

 درهم 122.بمركز اوالد امبارك:  -

 1.الفصل 

 واجبات تسجيل البهائم

 :تحدد هذه الواجبات كما يلي

 درهم 01122البقر والخيل واالبل للرأس:  -

 درهم 01122العجول والحمير للرأس:  -

 درهم 1122.الغنم واملاعز للرأس:  -

 1.الفصل 

 رسوم املحجز

هذا الرسم فيما بخص الحيوانات والسلع أو  أسعارتحدد 

 : البضائع أو األشياء كما يلي

 

نوعية األشياء والحيوانات 

 والعربات

واجب اإلقامة 

 عن كل يوم

املدة القصوى 

 لإلقامة

 الحيوانات

 ايام 21 دراهم 0112 الكالب

البقر والخيول والبغال 

 والجمال

 يوما 1. درهم 2122.

 يوما 1. درهم 2122. الحمير

 يوما 1. درهم 1122 الغنم واملاعز

القطط والدواجن 

 الصغيرة والحيوانات

 ايام 1. درهم 122.

 العربات

 يوما 1. دراهم 1122 عربات ذات عجلتين

 يوما 1. درهم 1122. عربات ذات أربع عجالت

 يوما 1. دراهم 1122 عربات يدوية

 يوما 1. دراهم 1122 عربات مقطورة

 يوما 1. دراهم 2122. دراجة نارية

 يوما 1. دراهم 1122 دراجة عادية

 والبضائعالسلع 

سلع قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 يوما واخد دراهم 0122

سلع غير قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 يوما 1. دراهم 4122

أدوات كبيرة الحجم عن املتر 

 .املكعب أو جزء منه

 يوما 1. درهم 0122

أدوات صغيرة الحجم عن 

 .املتر املكعب أو جزء منه

 يوما 1. دراهم 0122
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 7.الفصل 

محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التى لم يطالب بها 

 : فى الوقت املحدد أصحابها

تباع وفق مسطرة طلب العروض على يد القابض الجماعي أو 

نائبه الحيوانات والسلع والخضر والعتاد املحجوزة والتي لم يتم 

استرجاعها خالل األجل املحدد ويجعل ثمن البيع بعد 

املحجز واملكوث به رهن اشارة  إلىاستخالص ضرائب الدخول 

 حجز وتضافصاحبه طيلة اجل سنة ويوم؛ ابتداء من تاريخ ال

ميزانية الجماعة بعد انصرام هذا االجل 1  إلىاملبالغ املقبوضة 

 01) 447.رجب  01غير انه تنفيذا للظهير الشريف املؤرخ في 

( املتمم للتشريع املتعلق بالنقل البري ال يمكن ان 7.7.ابريل 

تباع باملزاد العلني السيارات املحجوزة التي لم يسترجعها 

ض ي شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية إال بعد م أصحابها

 . يت خاللها في املحجزقالتي باألولى 

إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة 

ويطبق هذا  % 12بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة 

التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف اية ادارة 

 . وميةاو مصلحة عم

 ..الفصل 

 : وية عن البيوعات العموميةئالنسبة امل

من  % 2.ية عن البيع العمومي ب ئو يحدد معدل النسبة امل

 .الدخل الناتج عن البيع

 7.الفصل 

 : الرسم املفروض على وقوف عربات النقل العام للمسافرين

يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل 

ى القصو  سعاراأل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود 

 : املحددة بالقانون وذلك كما يلي

 درهم 42122سيارات االجرة من الصنف األول :  -

 02الفصل 

 املاءمنتوج استغالل مصلحة 

دادات مع صيانتها العذب ووضع الع املاءيحدد واجب التزويد ب

 : كما يلي

 : املاءاستهالك  أسعار-ا 

يؤدى في حالة وجود العداد عن املتر املكعب املبالغ التالية عن 

 : كل شهر

الغاية(  إدخالامتار مكعبة )ب 1 إلىمتر مكعب  2: من .الشطر  -

 درهم 0147: 

 إدخالمتر مكعب )ب 02 إلىامتار مكعبة  1: من0الشطر  -

 درهم 7147الغاية( : 

 إدخالمتر مكعب )ب 32 إلىمتر مكعب  02: من 4الشطر  -

 درهم .217.الغاية( : 

 درهم 14..متر مكعب : 32: مازاد عن 3الشطر  -

 : كراء وصيانة العدادات -ب 

 دراهم 2122.تؤدى عن كل عداد وعن كل ثالثة اشهر ما قيمته :

 : ل الوصو الضريبة املترتبة عن عملية فتح او غلق اماكن  -ج 

 ملاءاعلى املشتركين الذين اصبحوا موضوع غلق انابيب ايصال 

بسبب عدم تأديتهم في االجال املحددة لواجب االستغالل ان 

 42122 :يؤدوا عن اجراء عملية تجديد االيصال ضريبة قدرها

 . درهم

 الضريبة املترتبة عن العدادات -د 

دره : و تجربة عداد واجب قأيحصل عن كل عملية تحقيق 

 درهم 12122

ع إال إذا وض املاءال يمكن ألي كان ان يستفيد من التزويد ب -ه 

 12122بصندوق قابض الجماعة مبلغا قصد الضمان قدره : 

درهم وعند فسخ عقدة االشتراك بطلب من املنخرط يدفع له 

الباقي من قيمة الضمان بعد ان يطرح منه املبلغ الذي هو بذمة 

او بعض الضرائب االستثنائية  املاءل املشترك من قبل ايصا

 ملاءاالغير املستخلصة في االجل املحدد ؛ وساعتها يمنع التزويد ب

 . ان يؤدي واجب الضمان من جديد إلى

رباب العقارات املجاورة للطرق العامة جميع أيتحمل  -و 

الصالح للشرب وذلك وفق القواعد  املاءمصاريف بناء قنوات 

 . ياملتعلقة بجباية الجماعات املحلقوانين املنصوص عليها في ال

 : الصالح للشرب املاءاسترجاع صوائر بناء قنوات  -ز 

لشرب الصالح ل املاءيتحمل املستفيد من عملية الربط بشبكة 

 . جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية

 .0الفصل 

 واجبات بيع التصاميم واملطبوعات و ملفات طلب العروض

 : املسبق او املباراة و مختلف الوثائقواالنتقاء 

ي املادة نية املبينة فقتحدد تعريفات اجور التصاميم والوثائق الت

الصادر  .1.07 27االولى من قرار وزير املالية والخوصصة رقم 

( بتحديد اجر 0227يوليوز  3)  .30.من جمادى االخرة  ..في 

طلب  لفتسليم التصاميم والوثائق التقنية املتضمنة في م

 : العروض أواالنتقاء املسبق أواملباراة كما يلي
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 طبيعة وشكل الوثيقة

 الثمن

 درهم / املتر الطولي 1. التصميم

 

 

 

وثائق 

 تقنية

الطبع  

باالبيض 

 واألسود

الطبع 

 باأللوان

A4 (210*297ميليمتر( 

A3 (420*297ميليمتر( 

A2 (594*420ميليمتر( 

دراهم  5

 للصفحة

درهم  02

 للصفحة

A1 (841*594ميليمتر( 

A0 (1189*841ميليمتر) 

دراهم  2.

 للصفحة

12 

دراهم 

 للصفحة

 

و تحدد واجبات بيع مختلف الوثائق التي يتطلب استنساخها 

 : معدات تقنية خاصة كما يلي

 درهم 342122تصاميم املدينة :  -

 درهم 02122قرارات جماعية عن كل نسخة :  -

 درهم 02122:  البطاقات املختلفة للواحدة -

 درهم 02122مطبوعات اخرى لكل صفحة :  -

املسلمة من   كما تستوفي الجماعة واجبات الرخص و الشواهد

 :حسب الشكل التالي الجماعيةاملصالح 

ة : يئلكهرباامعاينة للحصول على رخصة الربط بالشبكة 

 درهم 412122

الصالح للشرب :  املاءمعاينة للحصول على رخصة الربط ب

 درهم 412122

معاينة للحصول على رخصة ممارسة نشاط تجاري او صناعي 

 درهم 412122او حرفي : 

 درهم 412122معاينة للحصول على رخصة السكن : 

 درهم 412122معاينة للحصول على رخصة املطابقة : 

 درهم 412122معاينة للحصول على شهادة ادارية للتحفيظ : 

 412122على شهادة ادارية لالذن بالتقسيم : معاينة للحصول 

 درهم

 درهم 412122معاينة للحصول على شهادة ادارية للبيع : 

 

 00الفصل 

 : رسم أبحاث املنافع واملضار

واللجن  الجماعيةيؤدى عن كل معاينة من طرف املصالح 

 12122.املكلفة بأبحاث املنافع واملضار رسم يحدد بالقانون في 

 . نةدرهم لكل معاي

 04الفصل 

 :واجبات مختلف الخدمات

الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها  إلى إضافة

سلفا تستوفي الجماعة مقابل اي خدمة أخرى تؤديها لفائدة 

ة تلك ن يقل عن ثمن تكلفأتفيدين املباشرين واجبا ال يجوز املس

واالدوات والنفقات العامة التي  وادالخدمة بما في ذلك امل

 .يستوجبها تدخل املصالح االدارية او التقنية للجماعة

 -نشآت الجماعة )أعمدة كهربائية و كل مرتكبي خسائر في م

غراس و أشياء اخرى( ملزمون باداء أ -سياجات -شارات املرور إ

يان حالتها االصلية بعد اثباتها بب إلىمصاريف اصالحها أو اعادتها 

مصالح الجماعة و تؤدى تقويمي محرر من طرف املسؤولين عن 

 .مبالغ كل هذه التكاليف لدى شسيع املداخيل بالجماعة

 

 03الفصل 

واجبات الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية أو الخاصة 

 : بالتجارة والصناعة

و أين والحوانيت و األماكن املهنية يؤدى عن كل استغالل للدكاك

 فق املساطرالخاصة بالتجارة أو الصناعة واجب شهري يحدد و 

 : القانونية الجاري بها العمل كمايلي
 

نوع 

 امللك 

ارقام  املوقع

ملحالت ا

 سابقا

ارقام 

ملحالت ا

 حاليا

الواجب 

 الشهري 

مقهى 

 جماعي

مركز أوالد 

 امبارك

27 27 .122122 

مقهى 

 جماعي

بمحاذاة 

السوق 

األسبوعي 

الجماعي 

جانب 

الطريق 

الوطنية رقم 

. 

.2 0. 4201122 
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دكانين 

 اثنين

وسط تجزئة 

 بام

 73122 24 أ 24

 73122 23 ب 24

 

 

دكانين 

عددها 

.0 

 

بمحاذاة 

السوق 

األسبوعي 

الجماعي 

جانب 

الطريق 

الوطنية رقم 

. 

7/. 7 171122 

7/0 .2 112122 

7/4 .. 404122 

7/3 .0 074122 

7/1 .4 322122 

7/1 .3 322122 

7/7 .1 117122 

7/. .1 122122 

7/7 .7 122122 

7/.2 .. 122122 

7/.. .7 112122 

7/.0 02 171122 

من  % 2.ية بزيادة نسبة ئملحوظة: تتم مراجعة السومة الكرا

 . مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات

 01الفصل 

 : واجبات مرافئ الدراجات والسيارات والحيوانات

الدراجات والدواب في الفنادق أو إن واجب وقوف أو حراسة 

 :محالت الوقوف يؤدى كما يلي

 دراهم 4122الشاحنات عن كل يوم :  -

 درهم 0122السيارات عن كل يوم :  -

 درهم 122.العربات املساقة باليد :  -

 درهم 122.العربات عن كل يوم :  -

 درهم 122.الدراجات النارية :  -

 درهم 122.الدراجات العادية :  -

 درهم 122.البقر والعجول عن كل رأس وعن كل يوم :  -

 درهم 2البغال واملهار والحمير :  -

 درهم 2102الغنم واملاعز عن كل رأس وعن كل يوم :  -

 

 

 

 01الفصل 

 واجبات ميزان الخضر والسلع

تحدد التعريفة الخاصة بوزن الخضر والسلع او غيرها من كل  -

عن القنطار  غير ذلك إلىوالحطب والفحم والبهائم  وادامل

 درهم 112.الواحد او الجزء منه ب : 

 07الفصل 

الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية واشكال اإليواء 

 السياحي األخرى:

الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية  أسعارتحدد 

واشكال اإليواء السياحي األخرى عن كل شخص وعن كل ليلة 

واألشكال األخرى ملختلف أصناف املؤسسات السياحية 

 املحددة بالقانون كما يلي : سعاراأل لإليواء السياحي في حدود 

   

دور الضيافة ومراكز وقصور  أ

 املؤتمرات والفنادق الفاخرة 

 درهما    02

 

 

 ب

 درهما    1. نجوم 1فندق 

 دراهم   27 نجوم 3فندق 

 دراهم    21 نجوم 4فندق 

 دراهم   23 فندق نجمتين

 دراهم   24 فندق نجمة واحدة

 درهما    1. النوادي الفندقية ج

الرياضات واملنازل املؤجرة  د

 للسياح

 درهما   1.

 دراهم   21 قرى العطل ه

 دراهم    23 اإلقامات السياحية و

املؤسسات واألشكال األخرى  ز

 لإليواء السياحي

 دراهم    24

 .0 الفصل

من  الجماعيةالرسم املفروض على شغل األمالك العامة 

 متعهدي الشبكات العامة للمواصالت لدن

يحدد سعر الرسم املفروض على احتالل األمالك العامة 

 مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة الجماعية

 : للمواصالت عن كل ربع سنة أو جزء منه كما يلي
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عن كل ربع املبلغ  نوع الرسم

 سنة أو جزء منه

تمرير خطوط االتصاالت واملنشآت 

املرتبطة بها باستعمال سطح األرض 

 أو باطن األرض1

درهم عن كل  122.

 متر خطي1

إقامة علب ربط خطوط االتصاالت 

 على مستوى سطح االرض1

درهم عن  1122.

 كل متر مربع1

إقامة الدواليب املعدة إليواء 

املعدات التقنية الخاصة بربط 

وخدمة املشتركين وهوائيات الربط 

 واملخادع الهاتفية1

درهم عن  12122

 كل متر مربع1

إقامة املحطات الراديو الكهربائية 

وأبراج وهوائيات االتصاالت 

 رتبطة بها1والتجهيزات امل

درهم  1222122 

 عن كل موقع1

 

 : يالباب الثان

تلغى ابتداء من دخول هذا القرار التعديلي حيز التنفيذ جميع 

 00بتاريخ  20الجبائي عدد  املقتضيات املخالفة الواردة في القرار

 .بالنسبة للفصول املشار إليها أعاله .020يناير 

 

 : الباب الثالث

التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من يدخل هذا القرار حيز 

 الل1يم بني مأقلخنيفرة وعامل -طرف السيد والي جهة بني مالل

 : الباب الرابع

 كل من الخازن الجماعي و إلىيعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار 

وكيل املداخيل واملصالح التقنية واالدارية بالجماعة كل في دائرة 

 اختصاصاته1

 0200مايو  07امبارك فيوحرر بأوالد 

  ، مصطفى الضحوكجماعي املجلس : رئيساإلمضاء

 0200يونيو  2.بني مالل في 

 نيفرةخ-إمضاء: والي جهة بني مالل

 يم بني مالل، خطيب الهبيلأقلوعامل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظيم الحرف و األنشطة التجارية و الخدماتية واألخرى 

 امللوثة للبيئة و املحيط

 

يونيو  29بتاريخ  32رقم  جلموسأرئيس مجلس جماعة قرار ل

منظم للحرف و األنشطة التجارية و الخدماتية  2122

 واألخرى امللوثة للبيئة و املحيط

 

 ،جلموسأإن رئيس جماعة 

من  02في  الصادر 1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم :

القانون التنظيمي رقم ( بتنفيذ 02.1يوليوز 7) 341.رمضان 

 .اعاتاملتعلق بالجم 41.3..

غشت  01) 440.شوال  24وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في 

( املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة والخطيرة كما وقع 7.3.

 .تغييره وتتميمه

من ذي  1.بتاريخ  .17014.وبناء على الظهير الشريف رقم 

( بشأن إصدار القانون رقم 770.يونيو  7.) 3.0.الحجة 

 .املتعلق بالتعمير 0172.

صفر  01الصادر في  .1.212.وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  0.127رقم القانون ( بتنفيذ 02.2فبراير ..) .34.

 .الغذائية موادبالسالمة الصحية لل

من ربيع  3.الصادر في  124..1.وبناء على الظهير الشريف رقم 

 .4.12ون رقم ( بتنفيذ القان..02فبراير  ..) 340.األول 

 .بتحديد التدابير لحماية املستهلك

من شوال  4.صادر في  771.1وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  371.1( بتنفيذ القانون رقم 02.1يوليوز ..)347.

بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو 

 .الصناعي أو الحرفي

 01) 322.رجب  ..بتاريخ  017.1.17وبناء على املرسوم رقم 

ر تلقائيا التدابيبها ( بتحديد الشروط التي تنفذ 7.2.ماي 

استتباب األمن وضمان سالمة املرور ولصحة  إلىالرامية 

 .واملحافظة على الصحة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه

ابريل  .) 412.األول ربيع  2.وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في 

( املتعلق باملجلس املركزي للصحة واللجان الصحية .73.

ة للوقاية الصحية والنظافة واملنظم للمكاتب البلدية اإلقليمي 

 .الصحية كما وقع تغييره وتتميمه
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وبناء على مداولة املجلس الجماعي املنعقد في إطار دورته 

 .0200العادية لشهر فبراير 

 قرر ما يلي:

 اب األول الب

 مقتضيات عامة

 الفصل األول 

تحديد اإلجراءات التي ينبغي القيام بها عند  إلىيهدف هذا القرار 

الرغبة في مزاولة األنشطة التجارية والحرفية والخدماتية 

وضع الشروط الالزم توفرها ملمارسة هذه  بأجلموس و

رض ال يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو غاألنشطة، ولهذا ال

ح الصامل إلىو خدماتي إإل بعد تقديم تصريح بذلك حرفي أ

املختصة1 كما ال يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو  الجماعية

حرفي من شأنه اإلضرار بالبيئة أو املساس برونق ونظافة 

الشوارع باملدينة1 أو تكون له انعكاسات سلبية على الصحة 

 .العامة وسالمة املرور والسكينة العمومية

 الثانيالفصل 

يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل بقصد استغالله 

ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي مصنف في إحدى 

القوائم الواردة في الفصل الخامس من هذا التقرير أن يتقدم 

املعنية بتصريح في اسمه الخاص مصحح  الجماعيةاملصالح  إلى

 : يضم البيانات التالية اإلمضاء

  ئلي و الشخص ياعسم الاإل. 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية. 

 محل سكناه. 

  وإذا كان األمر يتعلق بشركة فيجب ذكر مقرها االجتماعي

 .و صفة املصرح

 عنوان املحل املراد استغالله. 

 كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية

  الجماعيةالتزام مصادق عليه يسلم من املصلحة 

 .املختصة

  بطاقة التعريف الوطنيةصورة شمسية من. 

  نسخة من رسم امللكية أو عقد كراء أو موافقة صاحب

 .املحل

  نسخة من الشهادة املهنية أو شهادة الكفاءة املهنية

مسلمة من مراكز التكوين املنهي بالنسبة للحرف 

الخاص  1.74..1.املنصوص عليها بالظهير الشريف رقم 

و ..7.وز يولي 24بتاريخ  7.1.1بتنفيذ القانون رقم

املتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين 

املنهي أو التوفر على شهادة مسلمة من أمين الحرفة 

 .املعنية

 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف. 

ويمكن إن اقتضت الضرورة إلزام املعني باإلدالء بتصميم 

مطابق لواقع حال املحل مؤشر عليه من طرف املصالح 

 .املعنية الجماعية

 الباب الثاني

تحديد الشروط ومسطرة إجراء املعاينة والبحث عن املنافع 

 واملضار

 الجزء األول 

 تحديد الشروط

 :الفصل الثالث

الح املص إلىيتعين على كل شخص قبل أن يتقدم بتصريحه 

أن يطلع على القواعد والضوابط القانونية املنظمة  الجماعية

علق منها باملحافظة على الصحة للشرطة اإلدارية وخاصة ما يت

والنظافة العموميتين وعلى سالمة املواطنين والقواعد العامة 

وكذا القرارات التنظيمية للجماعة  ناملنظمة للسير والجوال 

 .الصادرة في هذا الشأن

 :الفصل الرايع

باستثناء املهن واملؤسسات التجارية والصناعية املنظمة 

 ي األنشطة التجارية والحرفيةقفإن با ،بنصوص قانونية خاصة

قائمتين حسب  إلىوالخدماتية املمارسة بالجماعة تصنف 

موضوعها ونوعيتها وما تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة 

 :والسكينة وذلك على الشكل التالي

قائمة "أ": املهن التجارية والحرفية التي تتطلب إجراء بحث حول 

 :املنافع واملضار

ة والحرفي املهن التجارية

 الخدماتيةو 

املهن التجارية و الحرفية و 

 الخدماتية

 بيع املأكوالت الخفيفة استغالل مصبنة

ممارسة مهنة التجارة 

 العصرية

 استغالل مطعم

 استغالل مشواة استغالل حمام

 استغالل مقهى استغالل رشاش

 صنع و بيع الحلويات و الفطائر استغالل مخبزة عصرية

 بيع اإلسفنج تقليدياستغالل فرن 
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 إصالح أجهزة التبريد و التكييف الفنادق

 استخدام املكنات كهرباء السيارات

 الكهربائية ميكانيك الخراطة

تركيب السباكة و 

 التجهيزات الصحية

 البناء موادبيع 

التغذية  موادبيع 

 للماشية

 بيع الفحم

 تعهد األجهزة امليكانيكية تعهد املنشآت الكهربائية

ممارسة مهنة تنظيف 

املقاعد الداخلية 

 للسيارات 

 ممارسة مهنة إصالح العجالت

 

ولإلشارة بالنسبة لبعض األنشطة التجارية والحرفية و 

الخدماتية الواردة في هذه القائمة "أ" و التي تستوجب تقديم 

تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة املعنية بدراسة هذا 

 .على البحث عن املنافع و املضارالصنف من املشاريع فيقتصر 

 

قائمة "ب" : املهن التجارية و الحرفية التي تتطلب إجراء معاينة 

 .على املحالت املراد استغاللها

املهن التجارية و الحرفية و 

 الخدماتية

املهن التجارية و الحرفية و 

 الخدماتية

ممارسة مهنة الخياطة  بيع األقساط

 التقليدية للرجال

ممارسة مهنة الخياطة  كبيع السم

 التقليدية للنساء

ممارسة مهنة الخياطة  بيع لحم الدجاج

 العصرية للرجال

ممارسة مهنة الخياطة  التنظيف موادبيع 

 العصرية للنساء

 مهنة التنصيص بيع األعشاب

 بيع لوازم اإلعالميات صنع وبيع املثلجات

 بيع العجالت كهرباء املباني

 استغالل مكتبة الغذائية وادبيع امل

 بيع الفواكه الجافة بيع التوابل

 بيع الساعات بنبيع الل

بيع الخضرو الفواكه 

 الطرية

 الخزفية وادبيع امل

 بيع الورود االصطناعية التجميل والعطور  موادبيع 

 الترصيص موادبيع  بيع التأثيث املنزلي

 بيع الصور و اللوحات بيع األواني البالستيكية

 بيع أجهزة الطاقة الشمسية بيع املالبس الجاهزة

املعدات بيع املالبس و 

 الرياضية

 بيع لوازم الخياطة

بيع األحذية واأللبسة 

 التقليدية

املعدات بيع اآلالت و 

 الفالحية

 بيع و كراء معدات الحفالت بيع األفرشة

 بيع و كراء اآلالت املوسيقية بيع األلبسة الجلدية

 استغالل وراقة و األغطيةبيع الزرابي 

 استغالل مكتبة بيع لوازم املالبس

 استغالل آلة ناسخ األوراق بيع الزجاج

ممارسة مهنة الحالقة  بيع الذهب و املجوهرات

 للرجال

بيع قطع الغيار للدراجات 

 العادية والنارية

ممارسة مهنة الحالقة 

 للنساء

النجارة ممارسة مهنة  بيع أجهزة الراديو و التلفاز

 التقليدية

ممارسة مهنة سمسار  بيع لوازم الهاتف

 لألمالك العقارية تقليدي

ممارسة مهنة الغزل و 

 النسيج التقليدي

ممارسة مهنة تغليف 

 املقاعد

ممارسة مهنة الخراطة و 

 النقش على الخشب

ممارسة مهنة إصالح الزجاج 

 و املرايا

ممارسة مهنة خياطة 

 األلبسة الجلدية

مهنة خياطة  ممارسة

 األفرشة
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 الفصل الخامس

يشترط في بعض املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية أن 

 تكون متوفرة على املرافق الصحية التالية:

 والكهرباء املاء. 

  مرافق صحية مع ربطها بشبكة الصرف الصحي وتأمين

 .وسائل الهوية املطلوبة

  اكز املتواجدة باملر ال يطبق هذا الشرط بالنسبة للمحالت

التجارية والقيسارية التي تتوفر على مرافق صحية 

 جماعية1

 : يمنع على أصحاب املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية

استعمال امللك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع 

الكراس ي وغيرها بدون ترخيص خاص باالحتالل املؤقت1 وفي 

حالة تجاوز املساحة املرخص لها يتم حجز املعروضات وإيداعها 

 .حين أداء واجبات هذا املرفق إلىباملحجز 

 إقامة أي بناء أو إجراء أي تحسين على امللك العمومي الجماعي

الواقع أمام املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي إال بترخيص 

 .املختصة الجماعيةمن املصالح 

استعمال اآلليات املحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات 

 .العمل

 .القيام باقتالع األشجار واألغراس املتواجدة أمام املحل

ج ر إفراغ القاذورات ووضع األزبال والنفايات بامللك العام وخا

 .أوقات نقلها ويجب أن يكون وضعها وفقا للضوابط املنظمة لها

استغالل املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو 

 .رض املخصص لهعمرقد أو ألي غرض آخر غير ال

 الجزء الثاني

 مسطرة إجراء معاينة املحالت والبحث عن املنافع واملضار

نافع واملضار ومعاينة هذه اللجنة بإجراء بحث عن امل إلىيعهد 

املحالت موضوع التصاريح املقدمة من طرف األفراد الراغبين في 

 .فتح واستغالل املحالت ألغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية

 : الفصل السابع

املشار إليها في هذا القرار ببحث عن  الجماعيةتقوم اللجنة 

 ة أواملنافع واملضار في شأن األنشطة التجارية أو الحرفي

الخدماتية املنصوص عليها في القائمة"أ"1 ويتم ذلك في غضون 

يوما املوالية لتاريخ ايداع التصريح املذكور باملصالح  1.

 .املختصة الجماعية

وعلى واجهة املحل املراد  الجماعيةيعلق اإلعالن باملصالح 

استغاللها يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري أو الحرفي أو 

 .املرغوب في مزاولته الخدماتي

ويمكن للسكان املجاورين للمحل املراد استغالله أن يدلوا 

ويسجلوا تعرضاتهم  الجماعيةبمالحظاتهم لدى املصالح 

بالسجل املمسوك لهذا الغرض داخل األجل املشار إليه أعاله1 

وال تأخذ بعين االعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن 

لسالمة والسكينة العامة واألمن نطاق الصحة والنظافة وا

املطبقة في هذا  الجماعيةالعام ومقتضيات الشرطة اإلدارية 

 .الشأن

 : الفصل الثامن

تخضع املحالت املراد استغاللها ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي 

املعاينة من طرف اللجنة  إلىب" "أو خدماتي الواردة في الالئحة 

التي تلي إيداع التصريح املعنية داخل سبعة أيام  الجماعية

ها في يوذلك قصد التحقق من استيفائها للشروط املنصوص عل

هذا القرار وكذا مطابقتها للقواعد املتعلقة بالنظافة والصحة 

 و والسكينة العامة والقواعد العامة املنظمة للطرق و السير

 .الصادرة في هذا امليدان الجماعيةالقرارات  إلىو  املرور

 :عالفصل التاس

إذا أثبتت اللجنة املختصة املشار إليها في هذا القرار من خالل 

النتائج التي أسفرت عنها عملية البحث عن املنافع واملضار أو 

من خالل إجراء املعاينة للمحل املراد استغالله في مزاولة 

النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي املصرح به عدم توفر 

شأن ممارسة هذا النشاط ضوابط الصحة والنظافة أو من 

اإلضرار بالبيئة والسكينة العامة وسالمة املرور1 فإنها ترفع 

املجلس الجماعي مشفوعا برأيها  رئيس إلىتقريرا كتابيا 

 .واقتراحاتها التخاذ القرار املناسب

 : الفصل العاشر

يصدر رئيس املجلس الجماعي اعتمادا على التقرير املذكور قرارا 

وعلى سبيل الحصر نوع التحسينات  يحدد بصفة صريحة

 في أجل معين  واألشغال التي يجب على املعني باألمر إجراؤها

دفعا لألخطار الصحية وكل ما يهدد سالمة املرور الناشئة عن 

 .املحل املراد استغالله

مد املعني باألمر شخصيا ويعت إلىويبلغ القرار املشار إليه أعاله 

 .اريخ املضمن بالسجلفي احتساب األجل املضروب الت

وإذا لم ينفذ املعني باألمر داخل األجل املحدد املالحظات 

تبر اع ،املضمنة قرار رئيس املجلس املؤسس على قرار اللجنة

ذلك بمثابة سحب ضمني منه للتصريح الذي تقدم به في شأن 
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فتح واستغالل محله التجاري أو الحرفي أو الخدماتي وال يمكنه 

 .يض أو استرداد امللفاملطالبة بأي تعو 

 :الفصل الحادي عشر

يسلم رئيس املجلس الجماعي رخصة إدارية باستغالل املحل في 

ممارسة النشاط املصرح به بعد أن يطلع على ملف املصرح و 

بعد التأكد بأن املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي مستوفيا 

ارات ر للشروط املنصوص عليها في القوانين املعمول بها و الق

الصادرة في هذا الشأن و أن إجراء املعاينة و البحث  الجماعية

 .عن املنافع واملضار لم يسفر عن أية مالحظة في املوضوع

 الفصل الثاني عشر

كل محل تم فتحه واستغالله ألغراض تجارية أو حرفية أو 

خدماتية خالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل او 

ار يتم إغالقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية ملقتضيات هذا القر 

وذلك بقرار يصدره رئيس املجلس الجماعي بعد أن يرفع إليه 

 .تقرير كتابي في املوضوع من طرف اللجنة املختصة

 الباب الثالث

 مقتضيات مختلفة

 :الفصل الثالث عشر

يتعين على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح 

 :تاليةفي الحاالت ال

  إذا لم يقم باستغالل املحل التجاري أو الحرفي أو

الخدماتي بعد مرور أكثر من ثالثة أشهر على إيداع 

 التصريح

  إذا توقف عن ممارسة النشاط التجاري أو الحرفي أو

الخدماتي باملحل موضوع التصريح ملدة تزيد عن ثالثة 

 أشهر

 تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي 

 او تفويت األصل التجاري للغير بيع 

 :الفصل الرابع عشر

ال يعفي التصريح التاجر أو الحرفي من الحصول على الرخص 

املنصوص عليها في القانون إذا رغب في شغل امللك العام املجاور 

للمحل ألغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو حرفي أو 

 .خدماتي

 :الفصل الخامس عشر

 يةالجماعو الحرفي أن يفسح املجال أمام املصالح أعلى التاجر 

الوثائق  يقدم جميع و  املختصة للقيام بمهام املراقبة والتفتيش

 .والبيانات التي من شأنها تسهيل مأموريتها

 :الفصل السادس عشر

يمارس صاحب املحل النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي 

سؤول عن جودة وهو م ،تحت مسؤوليته املدنية والجنائية

والخدمات املقدمة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات  وادامل

 .املعمول بها

 :الفصل السابع عشر

تعتمد اللجنة على القياس واملماثلة عند الرغبة في فتح محل 

ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي مللك لم يرد ذكره 

 .ضمن القوائم املذكورة أعاله

 الفصل الثامن عشر

 :نسبة للمهن التاليةبال

 مهنة التلحيم 

 ميكانيك اآلليات الفالحية 

 ميكانيك السيارات بأنواعها 

 إصالح هياكل السيارات وصباغتها 

 بيع األجهزة املستعملة 

 مهنة إصالح العجالت 

 مهنة النجارة 

 مهنة إصالح األفرنة الحديدية 

فإنه ال يمكن الترخيص في مزاولتها إال داخل مناطق األنشطة 

 .ة لهاواملنظم الجماعيةاعية املخصصة لها طبقا للقرارات الصن

 

 

 الفصل التاسع عشر

ال يمكن ممارسة أي نشاط أصلي أو تابع للمهن املنصوص عليها 

في الفصل الرابع في الشارع العام إال بموجب ترخيص خصوص ي 

بذلك و إذا قام صاحب املحل باالستغالل الغير مشروع للملك 

املحجز  إلىالعام فيتم حجز ما وجد بامللك العام و ينقل 

يؤدى عليه واجبات الجماعي ملدة ال تقل عن ثالثة أيام حيث 

 .املحجز الجماعي

 :الفصل العشرون

فتح محل للمهن التجارية املنصوص عليها بالفصل الرابع من كل 

بدون ترخيص يتم إغالقه من طرف السلطات املحلية املختصة 

خصوصا املقاهي واملطاعم واملقشدات واملحالت التي تستهلك 

  .فة عامةها املشروبات أو املأكوالت في عين املكان بصيف
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 الفصل الواحد والعشرون

جوالها ها وتيرع يمنع منعا كليا تربية الدجاج واملواش ي والدواب و

بمركز أجلموس وفي حالة ضبط بعضها يترتب على ذلك حجزها 

املحجز الجماعي وال يمكن استردادها من طرف مالكها  إلىونقلها 

 .لعودإال بعد أداء واجبات املحجز مع تقديم التزام بعدم ا

 الفصل الثاني والعشرون

في حالة ضبط ماشية نفس املالك للمرة الثانية بمركز أجلموس 

 .فإن الحيوان يحجز ملدة ال تقل عن أسبوع

 :الفصل الثالث والعشرون

يجب على مالكي املاشية ومتعهدي أوراش البناء نقل نفايات 

األماكن  إلىحيواناتهم وتنظيف أوراش البناء ونقل األردام 

ملخصصة لها وفي حالة عدم القيام باملطلوب فإنه سينفذ ذلك ا

 ..بتاريخ  017.1.17على نفقتهم تطبيقا ملقتضيات املرسوم رقم 

بتحديد الشروط التي تنفذ  7.2.ماي  01املوافق ل  322.رجب 

ر استتباب األمن وضمان املرو  إلىبها تلقائيا التدابير الرامية 

 .لعموميةوالصحة واملحافظة على الصحة ا

 :الفصل الرابع والعشرون

يمنع نقل النفايات املنزلية بواسطة العربات املجرورة وكل من 

غمبط يقوم بهذا اإلجراء يتم إيداع العربة باملحجز الجماعي ملدة 

ال تقل عن ثالثة أيام ويمكن سحبها بعد أداء الواجب وتوقيع 

ة العربالتزام مصادق عليه بعدم العود وفي حالة العود تحجز 

بصفة نهائية باملحجز الجماعي ويتم إتالفها طبقا للضوابط 

 .املنظمة للموضوع

 الفصل الخامس والعشرون

ال يمكن نقل األتربة واألحجار والحص ي وحطام البناء إال 

بواسطة شاحنات مجهزة بطريقة تمكن من عدم إسقاط 

الحمولة أو بعضها بالشارع العام وفي حالة ضبط أية شاحنة 

ظ حين توفير ما يحف إلىمعاكسة لهذه الضوابط تودع باملحجز 

 .الحمولة من التشتت

 :الفصل السادس والعشرون

الحاويات  يالنفايات املنزلية واملشابهة لها ف يجب وضع

املخصصة لذلك وداخل أوقات جمعها الش يء الذي سيبلغ 

للعموم من طرف الشركة الساهرة على ذلك أو املصالح 

غرامة مالية ال  إلىاملختصة وكل مخالفة لهذا تؤدي  الجماعية

 .درهم عن كل مخالفة 22.تقل عن 

 

 

 الفصل السابع والعشرون

نشرها في األماكن املطلة على الشارع العام و يمنع نفض األفرشة 

وكذا تركيب الصحون الهوائية على واجهات املباني وتحدد 

  .درهم عن كل مخالفة 22.الغرامة املترتبة على هذا ب 

 : الفصل الثامن والعشرون

يمنع رمي الحيوانات امليتة بحاويات النفايات املنزلية أو الشارع 

 .نفس الش يء بالنسبة ألحشاء وأمعاء و جلود الذبائحالعام و 

 : الفصل التاسع والعشرون

ر السلطة املحلية والدرك امللكي ومدي إلىيسند تنفيذ هذا القرار 

املصالح واألعوان املؤهلين لهذه الغاية كل في حدود اختصاصه 

 .مع التزام الجميع بتطبيق مقتضيات هذا القرار

  0200يو يون 07جلموس في أوحرر ب

 جلموس، امحمد اقبلي أ: رئيس مجلس جماعة اإلمضاء

 يمقلتأشيرة عامل األ

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

يونيو  02بتاريخ  12جماعة واد ي زم عدد قرار لرئيس 

 .اإلمضاءيقض ي بتفويض 2122

 

 ان رئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم

 02بتاريخ  .-1.-1.بناء على مقتضيات الظهير الشهير رقم 

( القاض ي بتنفيذ القانون 02.1يوليو  27) 341.رمضان 

 24.املتعلق بالجماعات خاصة املادة  41.3..التنظيمي رقم 

 .منه

ذي  1.الصادر في  .17014.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  0172.( بتنفيذ القانون 770.يونيو  7.) 3.0.الحجة 

 .بالتعمير

ذي الحجة  1.الصادر في  17017.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  01172( بتنفيذ القانون رقم 770.يونيو  7.) 3.0.

 .بالتجزئات العقارية و املجموعات السكنية وتقسيم العقارات

من ذي القعدة  .0صادر في  .-1.-3بناء على الظهير رقم  -

املتعلق  30111( بتنفيذ القانون 02.1اغسطس  01) 347.

 . بمراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء
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 747.ربيع األول  3الصادر في  .01.7131بناء على املرسوم رقم 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 02.7نوفمبر  04) 

 .و مؤسسات التعاون بين الجماعات

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

تحت مسؤوليته و مراقبته للسيد يفوض رئيس جماعة وادي زم 

على مختلف  اإلمضاءمحمد زيداني النائب الثالث للرئيس 

الوثائق بمصلحة التعمير و تدبير املجال والبيئة و املمتلكات 

 : واملتعلقة بما يلي

 منصة رخص -

 الدعوات -

 املراسالت -

 القرارات الخاصة بالبنايات اآليلة للسقوط -

 : امللفات الورقية -

 خص البناءر  *

 التسوية العقارية ) مختلف الشواهد اإلدارية( *

 الفصل الثاني

يونيو  02يسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم اإلثنين 

0200 

 0200يونيو  7.وحرر بوادي زم في 

 : رئيس مجلس جماعة وادي زم، محمد بنبيكةاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومطابقة النسخ  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالتفويض في مهام 

 ألصولها 

 

املؤرخ  23قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم رقم 

يناير  15بتاريخ  0املتعلق بإلغاء القرار رقم  2120 أكتوبر 2في 

على صحة  اإلشهادبخصوص تفويض مهام  2122

 .ألصولها ات ومطابقة النسخاإلمضاء

 إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم

من  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم  -

التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون 02.1يوليو  7)  1436 رمضان

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  41.3..

 . منه 20.

 01) 444.رمضان  0.بناء على الظهير الشريف الصادر في  -

 .مهكما وقع تغييره وتتمي اإلمضاء( املتعلق بتثبيت 7.1.يوليو 

من صفر  00الصادر في  .201271بناء على الظهير الشريف رقم  -

املتعلق بالتنظيم  2.131( بتنفيذ قانون 02.7فبراير  ..)  342.

 .املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها

 قرر ما يلي:

 الفصل األول 

يلغى للسيد بناصر اليوسفي النائب الرابع للرئيس القرار رقم  

 اإلشهادواملتعلق بتفويض مهام  .020 أكتوبر  5املؤرخ في 01

ألصولها بامللحقة ات ومطابقة النسخ اإلمضاءعلى صحة 

 .اإلدارية األولى

 الفصل الثاني

 ..0200يونيو  21 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من

 0200يونيو  20وحرر بوادي زم في 

 : رئيس مجلس جماعة وادي زم، محمد بنبيكةاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املؤرخ  23قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم رقم 

يناير  15بتاريخ  0املتعلق بإلغاء القرار رقم  2120 أكتوبر 2في 

على صحة  اإلشهادبخصوص تفويض مهام  2122

 .ألصولها ات ومطابقة النسخاإلمضاء

 

 إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة واد ي زم

 02تاريخ  1.11.1.على مقتضيات الظهير الشهير رقم  بناء

( القاض ي بتنفيذ القانون 02.1يوليو  27) 341.رمضان 

 24.املتعلق بالجماعات خاصة املادة  41.3.. التنظيمي رقم

 منه1

ذي  1.الصادر في  .2.17014بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  0172.( بتنفيذ القانون 770.يونيو  7.) 3.0.الحجة 

 بالتعمير1

ذي  1.الصادر في  2.170127بناء على الظهير الشريف رقم 

 01172( بتنفيذ القانون رقم 770.يونيو  7.) 3.0.الحجة 

املتعلق بالتجزنات العقارية و املجموعات السكنية وتقسيم 

 العقارات1

من ذي القعدة  .0صادر في  1.11.03. بناء على الظهير رقم

املتعلق بمراقبة  0111.بتنفيذ القانون  (1أغسطس  01) 347.

 و زجر املخالفات في مجال التعمير والبناء 1

 747.ربيع األول  3الصادر في  .01.7131بناء على املرسوم رقم 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 02.7نوفمبر  04) 

 و مؤسسات التعاون بين الجماعات1
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 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 3يد محمد زيداني النائب الثالث للرئيس القرار رقم يلغى للس

ف على مختل اإلمضاءواملتعلق بتفويض  0200يناير  21املؤرخ في 

الوثانق بمصلحة التعمير وتدبير املجال والبيئة و املمتلكات 

 واملتعلقة بما يلي :

 منصة رخص 

 ) امللفات الورقية ) رخص البناء و التسوية العقارية 

 صة بالبنايات اآليلة للسقوطالقرارات الخا 

 الفصل الثاني

يونيو  7.يسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم الجمعة 

0200 

 0200يونيو  7.وحرر بوادي زم في 

 : رئيس مجلس جماعة وادي زم، محمد بنبيكةاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سطات-البيضاءجهة الدار 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السير والجوالن

 

 السير والجوالن

 12بتاريخ  10قرار لرئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة رقم 

يتعلق بوضع عالمات التشوير الطرقي بتراب   2122ماي 

 جماعة دار بوعزة

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة،

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

وخاصة  41.3..القانون رقم  بتنفيذ) 02.1يوليوز  27 (341.

 منه، 22.الفقرة الثانية من املادة 

ذي  04الصادر في  1171.7.وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق باملحافظة على الطريق  (772.يناير .4) 4.7.القعدة 

 ية وشرطة السير والجوالن؛العموم

 1.) 472.محرم  07بتاريخ  .01171.7وبناء على املرسوم رقم 

 ( في شأن شرطة السير والجوالن؛772.أبريل 

 01)322.رجب  ..الصادر في  017.1.17وبناء على املرسوم رقم 

( بتحديد الشروط التي تنفد بها تلقائيا التدابير 7.2.ماي 

استتباب األمن وضمان سالمة املرور واملحافظة على  إلىالرامية 

 الصحة العمومية؛

يناير  4.وبناء على محضر اجتماع لجنة السير والجوالن بتاريخ 

 ؛0200

ورغبة في تنظيم حركة املرور تنظيما محكما بتراب جماعة دار 

 بوعزة؛

املتخذ في إطار دورته  07وبناء على مقرر املجلس الجماعي رقم 

 ،0200االستثنائية لشهر مارس من سنة 

 يقرر مايلي:

 توضع لوحات التشوير الطرقي بالتجزئات التالية:

األنصاري، كوبي والساحل التابعة لدائرة نفوذ جماعة دار 

 بوعزة، وذلك على الشكل التالي:

 بكل من: C017و    C12وضع عالمة صنف  -.

 *الشارع املحاذي "ملخبزة منيادي" 

 CIHملحاذي لبنك *الشارع ا

 *الشارع املحاذي للشركة العامة لألبناك

  ALLO CROQUETTE*الشارع املار أمام 

 BMCIل  *الشارع املحاذي

 CHIKEN 4 *الشارع املار أمام متجر

 BMCE*الشارع املار أمام بنك 

 *الشارع املار أمام "حمام نور الساحل"

 ترك الساحل في االتجاهين بكل من: -0

*شارع فلسطين والشارع املوازي له املار بمحاذاة "مقهى كيمز " 

 و"البنك التجاري والتجاري وافا بنك"1

 *الشارع املار أمام "مدرسة لبياض الخصوصية"1

 الفصل الثاني

السلطة اإلدارية املحلية ومصالح  إلىيعهد بتنفيذ هذا القرار 

حدود ، كل في الجماعيةالدرك امللكي ومصلحة األشغال 

 اختصاصه1

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إحداث مرفق الشرطة اإلدارية

 

 عدد عزوز  أوالد جماعة مجلس لرئيس تنظيمي قرار 

 مرفق إحداث بشأن 2122 يونيو 15 بتاريخ 10/2122

 اإلدارية الشرطة

 ،عزوز أوالد جماعة مجلس رئيس

 رمضان 02 في صادرال 1.11.1. رقم الشريف الظهير على بناء

 رقم التنظيمي القانون  بتنفيذ (02.1 يوليوز  72) 341.

 ؛بالجماعات املتعلق 41.3..

 440. شوال من 24 في لصادرا الشريف الظهير على وبناء

 واملزعجة املضرة للمؤسسات املنظم (1914 غشت25)

 فالشري بالظهير وتعديله تتميمه تم حسبما والخطيرة،

 ؛1933 أكتوبر 13 في الصادر

 شعبان 3 في الصادر .114122. رقم الشريف الظهير على وبناء

 العام األساس ي النظام بمثابة (.71. فبراير 03)477.

 ؛وتتميمه تغييره وقع ما حسب العمومية للوظيفة

 ذي 04 في الصادر 2.1171.7 الشريف الظهير على وبناء

 الطرق  على املحافظة بشأن (772. يناير .4) .47. القعدة

 ؛والجوالن السير ومراقبة العمومية

 ربيع 2. في الصادر 124117. رقم الشريف الظهير على وبناء

 رقم القانون  بتنفيذ (0224 ماي 0. (املوافق 303. األول 

 ؛البيئة واستصالح حمايةب املتعلق 124..

 من 1. في الصادر 1271027. رقم الشريف الظهير على وبناء

 رقم القانون  بتنفيذ (0227دجنبر 07) .30. الحجة ذي

 الرسوم ببعض يتعلق فيما انتقالية أحكام بسن 47127

 ة1املحلي الجماعات لفائدة املستحقة واألتاوى  واملساهمات

 من 7. في الصادر .271.711 رقم الشريف الظهير على وبناء

- 21 رقم القانون  بتنفيذ (0227 نونبر 42) .30. الحجة ذي

 ؛املحلية الجماعات بجبايات املتعلق 37

 ماي 01) 322. رجب . بتاريخ 017.1.17 رقم املرسوم على وبناء

 دابيرالت تلقائيا بها  تنفذها التي الشروط تحديد حول  (7.2.

 الصحة و املرور سالمة وضمان األمن استتباب إلى الرامية

 ؛العمومية الصحة على واملحافظة

 03 بتاريخ . 1 71 1 .07 قانون  بمثابة الشريف الظهير على وبناء

 من التفتيش بتدابير يتعلق (777.أكتوبر.2) 477. شوال

 وادوامل الحية للحيوانات بالنسبة والجودة السالمة حيث

 ؛الحيواني األصل ذات أو الحيوانية

 ؛.020-24-04 بتاريخ الجماعي الجبائي القرار على وبناء

 خالل عزوز أوالد الجماعي املجلس مداوالت محضر على وبناء

 مقرر  0200مارس 1. بتاريخ املنعقدة االستثنائية الدورة

 ؛3/0200.عدد

 :يلي ما يقرر 

 األول  الفصل

 واملهام الاألعم بكل القيام قصد ناملحلفي املراقبين فرقة تحدث

 لساملج رئيس قرارات وتفعيل تتبع شأنها من التي اليومية

 ئةالبي وحماية والنظافة الصحية الوقاية ضمان قصد الجماعي

 جماعة تراب نفوذ داخل املرور وسالمة العمومية والسكينة

 في العمل بها الجاري  واألنظمة للقوانين طبقا وذلك عزوز أوالد

 اإلدارية الشرطة مجال في له املخولة االختصاصات رإطا

  بالجماعات املتعلق التنظيمي القانون  بمقتض ى الجماعية

 الثاني الفصل

 كافة عالهأ األول  الفصل في الذكر السالفة املحلفين فرقة تتخذ

 شأن من التي األعمال كل مراقبة قصد الالزمة اإلجراءات

 :مخالفة مزاولتها

 المج في بها املعمول  والتنظيمية التشريعية النصوص (.

 .الجماعية اإلدارية الشرطة

 اتاختصاص حدود في املتخذة الجماعية التنظيمية القرارات (0

 جماعيال املجلس لرئيس القانون  بحكم املخولة اإلدارية الشرطة

 ينةوالسك البيئة وحماية والنظافة الصحية الوقاية ميادين في

 .املرور وسالمة العمومية

 اخلد الجماعي املجلس رئيس يتخذها التي الفردية القرارات (4

 .فردية شرطة تدابير باعتبارها الجماعة تراب نفوذ

 الثالث الفصل

 راقبة،امل املعاينة، املحلفين، املراقبين فرقة اختصاص يشمل

 التدخلو  بها املعمول  واملساطر للقوانين طبقا املخالفات إثبات

 صالحامل مع وبتنسيق الجماعي املجلس رئيس السيد من بقرار

 :التالية امليادين في املختصة

 :والبيئة والنظافة الصحية الوقاية - .

 من يالت املنظمة غير واملهنية التجارية األنشطة مراقبة -

 والسكينة والنظافة الصحية بالوقاية تمس أن شأنها

 .بالبيئة تضر أو املرور وسالمة العمومية

 أو املزعجة أو املضرة املؤسسات استغالل ةمراقب -

 .اعيالجم املجلس رئيس اختصاصات في الداخلة الخطيرة

 الحالقة ومحالت والبقالة العقاقير بيع محالت مراقبة -

 أن  يمكن التي األماكن كل العموم وعلى العطور  وبيع

 .خطيرة مواد فيها تباع أو تخزن  أو تصنع
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 ونظافة بسالمة املتعلقة الضوابط مخالفة مراقبة -

 واملقاهي املطاعم خاصة للعموم املفتوحة املحالت

 شابه وما الخفيفة األكالت ومحالت األلعاب وقاعات

 .ذلك

 لبيعل املعروضة الغذائية وادامل جودة مراقبة في املساهمة -

 .العمومي لالستهالك أو

 يالت الجماعية التنظيمية القرارات تنفيذ على السهر -

 يف تمارس أن يمكن التي العامة وطالشر  بتحديد تتعلق

 على الحفاظ قصد لألفراد الخاصة األنشطة إطارها

 .العامة والسكينة العامة الصحة

 اياتوالنف والقاذورات البناء مواد ونفايات األزبال رمي منع -

 .الطرق  وجوانب والساحات الخضراء املناطق في   الهامدة

 األغراس عةطبي على يؤثر أو يمس أن شأنه من ما كل منع -

 .العام بالطريق امللحقة الخضراء واملساحات والحدائق

 ةالتجاري املحالت ملختلف القانونية الوضعية مراقبة -

 حق في الالزمة التدابير واتخاذ والصناعية واملهنية

 .عامة بصفة العمل بها الجاري  للقوانين طبقا املخالفين

 التعمير مجال في  - 2

 .والتعمير البناء بمخالفات التبليغ

 اآليلة وأ املهجورة أو املهملة البنايات وضبط املباني مراقبة -

 .للسقوط

 .بالتعمير املتعلقة القرارات احترام على السهر -

 البنايات حول  وغيرها البناء مواد بقايا رمي مراقبة -

 .العمومية الطريق على أو السكنية

 

 العمومية السكينة مجال في- 4

 .العمومية بالسكينة يخل ما كل ضبط مراقبة -

 السكينة ضمان إلى الرامية التدابير مخالفة مراقبة -

 هافي يقع التي العمومية املجاالت في وخاصة العمومية

 .الناس تجمهر

 املفتوحة املحالت وإغالق فتح مواقيت مخالفة مراقبة -

 .للعموم

 الجوالن و السير مجال في - 4

 في رورامل سالمة ضمان إلى الرامية التدابير مخالفة مراقبة -

 لسيرا معرقالت ورفع وإنارتها، وتنظيفها العمومية الطرق 

 .عنها

 .الجماعية العمومية بالطرق  العربات وقوف مراقبة -

 .العمومية الطرق  نظافة مراقبة -

 أو وعوارض عوائق تشكل قد التي األشياء وضع منع -

 مما امالع الطريق على السير عرقلة في سببا تكون  حواجز

 1للقانون  مخالفا بريعت

 والشاحنات السيارات من وضعه تم ما كل حجز يجب  -

 الرصيف وعلى العام الطريق على املعروضات وكل

 .الجماعي باملحجز

 .العام الطريق توسيخ إلى يؤدي أن شأنه من ما كل منع -

 الشكايات مجال في- 1

 شتكينامل عن الضرر  رفع قصد املواطنين شكايات في البت -

 .العمل بها الجاري  للقوانين طبقا وذلك

 في ثلاملتم الفردية الجماعي املجلس رئيس قرارات تنفيذ -

 من الحد أجل من التدخل عند األمر أو واإلذن املنع

 .العمل بها الجاري  القوانين ةمخالف ظاهرة

 الرابع الفصل

 أعوانو  مأمورين بمثابة املحلفين املراقبين فرقة أفراد يعتبر

 نوالقواني طير للمسا تبعا محلفين، جماعيين وحراس محضر

 .بها املعمول 

 الخامس الفصل

 ةممارس على املحلفين املراقبين فرقة تدخل مجال يقتصر

 مجال يف الجماعي املجلس رئيس بقرارات املتعلقة االختصاصات

  41.3.. رقم  التنظيمي القانون  بمقتض ى اإلدارية الشرطة

 .بالجماعات املتعلق

 السادس الفصل

 من اختصاص أي املحلفين املراقبين فرقة مارست ال

 األخرى  الحكومية األجهزة أو العمومي، األمن قوات اختصاصات

 .الخاصة اإلدارية الشرطة أنواع بعض ممارسة مهنة لها املوكول 

 السابع الفصل

 تبين اناملك عين في محاضر تحرير يتم املخالفة ثبوت حالة في

 بها ييدل التي اإليضاحات وكذا املخالفات وطبيعة ظروف فيها

 الفهايخ ما يثبت أن إلى املحاضر هذه وتعتمد املخالفة مرتكب

 .اإلدارة إشارة رهن وتوضع

 الثامن الفصل

 كبمرت إلى مكتوبا إعذارا توجه أن الحاالت حسب لإلدارة يمكن

 .طبيقهلت املتخذة والنصوص القانون  بأحكام للتقيد املخالفة،

 التاسع الفصل

 املخالفين، بمتابعة تقض ي املحاضر استنتاجات كانت إذا

 املصالح إلى املحاضر هذه ترسل أن الجماعة إدارة على فيجب

 .الالزمة اإلجراءات واتخاذ فيها البت قصد املختصة
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 العاشر الفصل

 ائياتلق تقوم أن لإلدارة يمكن املعنيين، امتثال دمع حالة في

 جزئيا أو كليا توقف أو نفقتهم على الالزمة التدابير بتنفيذ

 .والبيئة اإلنسان لصحة املهدد النشاط

 عشر الحادي الفصل

 في إليه اراملش القانون  ألحكام املخالفات ومعاينة باملراقبة يكلف

 إدارة طرف من املنتدبون  اناألعو  على عالوة أعاله الثاني الفصل

 فون املكل املحلفين املراقبين فرقة أفراد بصفتهم الجماعة

 ..لهم ومرافقين مساعدين أعوان - املخالفات بمعاينة

 عشر الثاني الفصل

 لبطاقات وحاملين محلفين واألعوان املوظفون  هؤالء يكون 

 نم يسلم موحدا لباسا ويرتدون  الجماعة إدارة تسلمها مهنية

 ائلةط تحت املنهي السر على الحفاظ عليهم ويجب اإلدارة طرف

 .العمل بها الجاري  القوانين في عليها املنصوص العقوبات

 عشر الثالث الفصل

 لتابعةا املحلفين املراقبين فرقة لدن من دورية ملراقبة تخضع

 ر:الحص ال املثال سبيل على التالية املحالت جميع للجماعة

 واملطاعم املخبزات خاصة مومللع املفتوحة املحالت -

 الخ 1111 األلعاب وقاعات واملقاهي

 في الداخلة الخطيرة أو املزعجة أو املضرة املؤسسات -

 الجماعي املجلس رئيس اختصاصات

 .والصناعية واملهنية التجارية املحالت -

 وبيع الحالقة ومحالت والبقالة العقاقير بيع محالت -

 وأ تصنع أن يمكن التي األماكن كل العموم وعلى العطور 

 خطيرة مواد فيها  تب أو تخزن 

 عشر الرابع الفصل

 ،والبيئة اإلنسان بصحة محدق تهديد أو خطر وجود حالة في و

 العملب أعاله إليه املشار املحالت مستغلي تأمر أن لإلدارة يحق

 الخطر هذا معالجة ألجل الضرورية اإلجراءات اتخاذ على فورا

 .حدته من التخفيف أو

 عشر الخامس الفصل

 الحصول  بعد وذلك العمل أوقات خارج مهمتهم مزاولة يمكن

 .ةبمهم أمر على حصولهم أو الجماعي املجلس لرئيس قرار على

 عشر السادس الفصل

 املحالت داخل املمارس نشاط بإيقاف تأمر أن لإلدارة يحق

 عدم حالة في عشر والرابع عشر الثالث الفصلين في إليها املشار

 الشخص إلى إعذار توجيه شريطة القانون  أحكام تراماح

 األخير هذا تنفيذ وعدم املخالفة موضوع املحل عن املسؤول

 .املحدد األجل في إليه املوجهة للتوصيات

 عشر السابع الفصل

 القوة استخدام طلب االقتضاء عند الجماعة إلدارة يجوز 

 يسئر  من بطلب وذلك به، املعمول  للتشريع طبقا العمومية

 ندع واالستعانة ومقرراته قراراته احترام ضمان قصد الجماعة

 .املساعدة والقوات والدرك املحلية السلطة بتدخالت الحاجة

 عشر الثامن الفصل

 ه،أعال  الثاني الفصل في املذكورة للمقتضيات مخالفة كل

 :يلي ام تطبيق في املتمثلة الالزمة اإلجراءات اتخاذ تستوجب

 املخالف امتناع عند املخالفة موضوع ءاألشيا بحجز إما -

 األجل في إليه املوجهة للتوصيات األخير هذا تنفيذ عدم و

 .له املحدد

 إن املحل وإغالق املحل داخل املمارس نشاط بإيقاف أو -

 .الحال اقتض ى

 بناؤه تم ما هدم أو الرصيف على عرضه تم ما بحجز وإما -

 .باألمر املعني إنذار بعد املخالف نفقة على

 :عشر التاسع الفصل

 رسمينم موظفين من بالجماعة املحلفين املراقبين فرقة تتكون 

 افاإلشر  قصد الجماعة رئيس طرف من وتعيينهم اختيارهم تم

  :من تتكون  التي الفرقة هذه أعمال على

 حريرت مهمتهم اإلدارية للشرطة محلفين مراقبين مشرفين -

 اإلدارية الشرطة أفراد عمل ومراقبة واإلشراف املحاضر

 وذلك عملهم لتنظيم

 والسهر التدخل مجال تحديد أجل من اجتماعات بعقد -

 .خلةاملتد الجماعية املصالح مختلف بين التنسيق على

 يدانيةامل املعاينة مهمة بهم تناط محلفين، مراقبين أعوان -

 املسجلة املخالفات حول  أولية محاضر وتدوين اليومية

 التنظيمية القرارات مقتضيات تطبيق عدم بخصوص

 املرتبط اختصاصه مجال في الجماعي املجلس لرئيس

 املحاضر هذه وإيداع الجماعية اإلدارية الشرطة بمجال

 .الجماعة إدارة لدى

 صرتقت املحلفين للمراقبين ومرافقين مساعدين أعوان -

 ون د التنظيم في املساعدة بتقديم التدخل في مهمتهم

 .املحاضر تحرير

 :ونالعشر  الفصل

 وفق انونيةالق اليمين ألداء املحلفين املراقبين فرقة أفراد يخضع

 .بها املعمول  القوانين
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 والعشرون الواحد الفصل

 املراقبين فرقة أفراد يقوم العام، باألمن اإلخالل حالة في

 مارسةم لهم يحق وال الجماعي املجلس رئيس بإخبار املحلفين،

 وأ امللكي الدرك فرادأل  ممارسته تعود اختصاص أو إجراء أي

 .املساعدة القوات أو الوطني األمن

 والعشرون الثاني الفصل

 صائيةاإلح استعمال املحلفين املراقبين فرقة أفراد على يمنع

 اختصاصهم بمجال متعلقة معلومات أي أو عليها املحصل

 .جسيما خطأ يعتبر والذي الغير لفائدة أو شخصية ألغراض

 والعشرون الثالث الفصل

 بقاط مخالفة يرتكب املحلفين املراقبين أفراد من فرد كل

 ةإداري لعقوبات يتعرض القانونية أو اإلدارية للمقتضيات

 عتهمتاب إغفال دون  من حقه في الجماعي املجلس رئيس يتخذها

 لفاتمخا ارتكابه حالة في بها املعمول  واألنظمة القوانين وفق

 .القانون  عليها يعاقب

 عشرونوال الرابع الفصل

 الهندام اقةأن على بالحفاظ املحلفين املراقبين فرقة أفراد يلتزم

 شكلب مهامهم مزاولة أثناء املهنية البطاقة وبحمل العام بشكله

 .ذلك منهم طلب كلما وتقديمها واضح

 والعشرون الخامس الفصل

 ونشره عليه التأشير بمجرد التنفيذ حيز القرار هذا يدخل

 .الرسمية بالجريدة

 والعشرون السادس الفصل

 الجماعي املجلس رئيس السيد إلى القرار هذا بتنفيذ يعهد

 بالشرطة املكلفة واملصلحة الجماعة مصالح مدير والسيد

 .اختصاصه دائرة في كل اإلدارية

 02001 يونيو 21 في عزوز بأوالد وحرر 

 1قطرب دمحم الجماعي، املجلس رئيس :اإلمضاء

  02001 يوليوز  21 في هعلي أشر

 1شاطر هللا عبد النواصر، يمأقل عامل :اإلمضاء

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم إدارة الجماعة وتحديد إختصاصاتها

 

 29بتاريخ  23جماعة كدية بني دغوغ رقم قرار لرئيس مجلس 

 يتعلق بالهيكل التنظيمي لجماعة كدية بن دغوغ 2122بريل أ

 

 ،إن رئيس جماعة كدية بني دغوغ

 341.رمضان  02بتاريخ  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  41.3..( بتنفيذ القانون رقم 02.1يوليوز  27)

 ؛منه 01.بالجماعات وخاصة املادة 

 04الصادر بتاريخ  4رقم  وبناء على منشور السيد وزير الداخلية

 ؛حول تنظيم إدارة الجماعات 02.1يوليوز 

 ..02يوليوز  .4بتاريخ  7وبناء على دورية وزير الداخلية رقم 

حول التعيين في املناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية 

 ؛املسؤولية وهيئاتها ونظام التعويضات عن

 334.ن محرم م 0صادر في  010.11.2بناء على املرسوم رقم و 

لق بالتعيين في املناصب العليا بإدارات ع( يت.020 غشت .4)

 ؛والتعويضات املرتبطة بها واملقاطعات واألجور  الجماعات

من  .0صادر في  .010010وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( بتحديد شروط وكيفيات  .020 أكتوبر .0) 334.ربيع األول 

 ؛يا بإدارات الجماعاتالتعيين في بعض املناصب العل

بناء على مداولة املجلس الجماعي لكدية بني دغوغ خالل دورته و 

 ؛0200العادية لشهر فبراير 

 :يقررما يلي

 

 الفصل األول 

 :يحدد تنظيم واختصاص إدارة الجماعة على الشكل التالي

 قسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية -0

جتماعية قسم الشؤون االقتصادية والثقافية واال  -2

والرياضية والتعمير واألشغال والبيئة والصفقات 

 . واملمتلكات واآلليات واملنازعات

 :املصالح

 ( مصلحة شؤون املجلس واملوارد البشرية .-.

دارية والقانونية والحالة املدنية ( مصلحة الشؤون اإل 0-.

 اإلمضاءوتصحيح 

 ( مصلحة املوارد املالية واملحاسبة وامليزانية 4-.

( مصلحة التعمير والتخطيط وتدبير املجال والبينة .-0

 ليات واملستودع الجماعي والجردواملمتلكات واآل

 ( مصلحة الدراسات والصفقات واألشغال والصيانة 0 0

( مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية  4-0

 والرياضية1

 مديرية املصالح:

 اتهمساعدة رئيس املجلس في ممارسة صالحي 
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  اإلشراف على إدارة الجماعة تحت مسؤولية رئيس

 املجلس ومراقبته 1

  والتنسيق فيما  الجماعيةتنشيط عمل مصالح اإلدارة

 بينها1

  التنسيق اإلداري بين رئاسة املجلس ومختلف املصالح

 الخارجية1

  اإلشراف واالطالع ومراجعة مختلف اإلرساليات الصادرة

وتتبع مآلها بتنسيق مع والواردة على رئاسة املجلس 

 املعنية1 مختلف مصالح الجماعة

  إعداد تقارير لرئيس املجلس بشأن املسائل املطلوبة من

 طرفه1

  السهر على تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس

 املجلس الجماعي1

  السهر على تتبع تنفيذ مختلف املقررات الصادرة عن

 مداوالت املجلس الجماعي1

 ا1الت وتذكير مختلف املصالح واملكاتب في شأنهتتبع املراس 

 مكتب الضبط:

  ضبط الواردات والصادرات عن طريق سجالت معدة

 لهذه الغاية1

  توزيع البريد على مختلف املصالح واملكاتب بعد االطالع

 1الجماعيةعليه من طرف رئاسة املجلس ومدير املصالح 

 مسك الشيات البريدية 

  املكتبمسك وحفظ وتدبير محفوظات 

 دارية واملالية والقانونيةقسم الشؤون اإل  -.

 مصلحة شؤون املجلس واملوارد البشرية .-.

مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية والحالة املدنية 0-.

 اإلمضاءوتصحيح 

 مصلحة املوارد املالية واملحاسبة وامليزانية 4-.

 مصلحة شؤون املجلس واملوارد البشرية .-.

 املوارد البشريةمكتب  .-.-.

 مكتب شؤون املجلس ..0

 تناط بمكتب املوارد البشرية املهام التالية:

  إعداد الحواالت املرتبطة بأداء أجور ورواتب

وتعويضات موظفي وأعوان الجماعة واألعوان 

ملهام ابعقود العمل وتعويضات العرضيين واملرتبطين 

ه وكذا أداء ئعضاأوالتمثيل لفائدة رئيس املجلس و 

التعويضات املرتبطة بتنقالت املوظفين وأعضاء 

 املجلس1

  تنفيذ األوامر باالقتطاع من أجور ورواتب موظفي

 وأعوان الجماعة1

  تدبير الحياة اإلدارية ملوظفي وأعوان الجماعة من

التقاعد ومسك ملفات مختلف فئات  إلىالتوظيف 

 املوارد البشرية وحفظها وضبطها1

 التوظيف عن طريق املباريات إعداد امللفات املتعلقة ب

 أو عن طريق عقود أو بشكل عرض ي أو موسمي1

  ( إعداد جميع الوثائق املرتبطة بوضعيات املوظفين

الترسيم 1 الترقية 1 اإللحاق الوضع رهن اإلشارة اإلدماج 

اإلحالة على التقاعد طلب أو بلوغ حد السن ؛ 

 االستيداع(

 1إعداد بطائق التنقيط السنوية 

  معالجة طلبات االستفادة من الرخص اإلدارية السنوية

واالستثنائية1 والرخص ألسباب صحية وإعداد 

 مر1املعنيين باأل  إلىالقرارات املرتبطة بها وتسليمها 

  إنجاز وإعداد تقارير املراقبة اإلدارية لالستفادة من

 الرخص ألسباب صحية1

  توجيه طلبات إجراء الفحوصات الطبية املضادة

واهد الطبية املقدمة من طرف املوظفين للش

 لىإاملستفيدين من الرخص ألسباب صحية و توجهها 

 الجهات الطبية املختصة وتتبعها1

  إعداد ملفات الكفاءة املهنية ملختلف أصناف املوارد

 البشرية للجماعة 1

  السهر على تنظيم عمل اللجنة اإلدارية املتساوية

اعة عبر توجيه األعضاء املختصة إزاء موظفي الجم

استدعاءات اجتماعاتها وتحرير محاضر مداوالتها 

وتنفيذ مقرراتها وإعداد وثائق امللفات املعروضة على 

 أنظارها مع الحرص على مسك سجالتها1

  إعداد األوامر للقيام بمهمة لفائدة الجماعة وتسليمها

املعنيين باألمر وتتبع تنفيذ املهام املكلف بها ومسك  إلى

 خاص بها1السجل ال

  مسك سجل مراقبة حضور وانصراف موظفي الجماعة

وتوجيه مختلف االستفسارات املتعلقة بالغيابات غير 

 املشروعة عن العمل1

  إعداد مختلف القرارات التأديبية الصادرة في حق

املعنيين باألمر وفقا  إلىموظفي الجماعات وتبليغها 

 1ارملقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا اإلط
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  مسك سجل مختلف القرارات اإلدارية الصادرة عن

 املكتب1

 طلبات الحصول على مختلف الشواهد اإلدارية  يتلق

املتعلقة باملوظفين ومعالجتها وإعدادها وتسليمها 

 ها1بلطال

  إعداد ملفات االنخراط باألنظمة الخاصة بالتقاعد

 وبأنظمة االحتياط االجتماعي1

 حيينه1إعداد قانون أطر الجماعة وت 

  إعداد برنامج التكوين املستمر ملوظفي الجماعة

 بتنسيق مع الهيئات املختصة1

 1إعداد التقارير الدورية حول عمل املكتب 

 باختصاصات تحرير جميع املراسالت املرتبطة 

  

 املكتب1

  صاصات اختالقيام بجميع املهام التي تدخل بطبيعتها في

 املكتب11

  الجماعة وتحبينهاملساهمة في إعداد برنامج عمل 

 1تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

 املجلس:بمكتب شؤون  0-.-.

  إعداد استدعاءات اجتماعات مكتب مجلس الجماعة

وأعضائه ولجانه الدائمة واملؤقتة وهيئة املساواة 

 ا1ههيوتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي وتوج

  إعداد جميع وثائق الدورات العادية واالستثنائية

ولجانه الدائمة واملؤقتة وهيئة املساواة للمجلس 

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي1

  مساعدة كتابة املجلس على تحرير محاضر مداوالت

املجلس ومساعدة رؤساء اللجان الدائمة واملؤقتة وهيأة 

املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على إعداد 

 محاضرها1

  ومقررات مسك وتحرير سجالت تدوين محاضر

اجتماعات دورات املجلس ومحاضر مكتبه ومحاضر 

اجتماعات اللجان الدائمة واملؤقتة وهيئة املساواة 

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي1

  إعداد مقررات املجلس الجماعي وملتمساته وتوصياته

 الجهات املختصة وتتبع مآلها1 إلىوإرسالها 

  إعداد تقارير اللجان الدائمة واملؤقتة وهيئة املساواة

جتماعي وتوجيهها لى وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع اإل 

 رئاسة ملجلس1

  توفير نسخ محاضر مداوالت املجلس واللجان الدائمة

واملؤقتة وهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

 ةمختلف املصالح اإلداري إلىاالجتماعي وتوجيهها 

 املختصة قصد استغاللها1

  تعليق مقررات املجلس بسبورة اإلعالنات الخاصة

 قصد النشر1 الجماعيةباإلدارة 

  النشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية للقرارات

التنظيمية الصادرة عن الرئيس وتلك املتعلقة بتنظيم 

 إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها1

 الرئيس إعداد تقارير حول نشاط مهام 

 1القيام بجميع املهام املرتبطة بعمل املكتب 

 1تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

دارية والقانونية والحالة املدنية مصلحة الشؤون اإل  0-.

 اإلمضاءوتصحيح 

 اإلمضاءمكتب الحالة املدنية وتصحيح  .-0-.

 لية:املهام التا اإلمضاءتناط بمكتب الحالة املدنية وتصحيح 

  استبدال األسماء الشخصية والعائلية1تكوين ملفات 

 1تعميم نظام الحالة املدنية 

  تسليم الشواهد اإلدارية غير املستخرجة من سجالت

 الحالة املدنية1

  تلقي التصاريح وتسليم وثائق الحالة املدنية وموافاة

املصالح املعنية بالوثائق بشكل نصف شهري وشهري 

 ي:ر ودو 

 1مسك أصول السجالت 

  السجالت للمصالح املختصة1توجيه نظائر 

  ترسيم وقائع الوالدة والوفاة والزواج وانحالل ميثاق

الزوجية بالسجل املعد لهذا الغرض ومسك سجالتها 

 وحفظها1

 1إعداد البطائق الوردية والبيضاء 

 1تضمين األوامر القضائية بالسجل املعد لذلك 

 البيانات1 إدخال 

 نجاز الدفاتر العائلية1إ 

  تحيين وحفظ وقائع الحالة املدنية تسجيل وترسيم و

وتسليم مستخرجاتها من رسومها واستغالل 

إحصائياتها ومعطياتها إلكترونيا مع املصالح املختصة 

 بواسطة منظومة رقمية1

  إعداد اإلحصائيات وإنجاز الجداول السنوية والعشر

 سنوية املتعلقة بالوالدات والوفيات1
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ا يتضمن املهام ومطابقة النسخ ألصوله اإلمضاءتصحيح 

 التالية:

 على مطابقة النسخ ألصولها1 اإلشهاد 

 ومسك وحفظ السجالت  اإلمضاءعلى تثبيت  اإلشهاد

 املوضوعة لهذه الغاية1

  إحالة نظائر السجالت الخاصة باملكتب على املصالح

املختصة تبعا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل 

 في هذا اإلطار1

  املرتبطة بعمل واختصاصات املكتب1تحرير املراسالت 

 1القيام بجميع املهام املرتبطة بعمل املكتب 

 1مسك وحفظ أرشيف املكتب وتدبيره 

 مكتب املنازعات 0-0-.

 تناط بمكتب املنازعات القضائية املهام التالية:

  الجماعيةجمع عناصر الدفاع بالتعاون مع املصالح 

 املختصة معززة بالوثائق الضرورية1

  إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها1تتبع 

 مسك ملف محام الجماعة ) اتفاقية التعاقد، 

املحامي واملراسالت املتوصل بها  إلىاملراسالت املوجهة 

 من طرفه(1

 1العمل على حيازة نسخ من األحكام الصادرة في حينه 

  تتبع عملية تنفيذ األحكام القضائية النهائية بالتنسيق

 مع املصالح املختصة1

  مسك سجل املنازعات القضائية تسجل فيه جميع

 القضايا التي تكون الجماعة طرفا فيها1

  إعداد ومسك جداول املنازعات القضائية السنوية

 السلطات املختصة1 إلىوإرسالها 

  فتج ملف عن كل قضية وترقيمه وتحيينه تبعا ملراحل

 الدعاوى1

 1اإلجابة على الشكايات والتظلمات 

  عمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة القيام بجميع األ

املراجع القانونية املتعلقة بالجماعات الترابية بصفة 

الظهائر واملراسيم واملناشير والدوريات والجريدة 

 الرسمية1

 مصلحة املوارد املالية واملحاسبة وامليزانية 4-.

 مكتب املوارد املالية.-4-.

 مكتب امليزانية واملحاسبة4-0-.

 :ملاليةمكتب املوارد ا

 مهام املكلف بإحصاء الوعاء الضريبي:

 إحصاء املادة الضريبية ومراسلة امللزمين واملتقاعسين 

 الشواهد الجبائية واإلدارية بتنسيق مع مكتب  حمن

 التحصيل

 1إعداد الجداول ومسك ملفات امللزمين 

  إعداد وتتبع الرسوم اإلقرارية مع إعداد أوامر

 التحصيل الخاص بها1

 الباقي استخالصه1 تتبع وضعية 

 1إعداد مقترحات تحيين القرار الجبائي 

  تمثيل الجماعة في إجراء املعاينات والخبرات ذات

 الصلة1

 1مسك أرشيف املكتب 

 مهام املكلف بالتحصيل:

  اإلشراف على البيوعات العامة للمتالشيات واألشياء

 املستغنى عنها واملتوقف عن استعمالها1

 ومعالجتها في إطار  استخالص الرسوم اإلقرارية

 GIR 1منظومة التدبير املندمج للمداخيل 

  إصدار األوامر بالتحصيل الخاصة بالرسوم الصادرة

 عن طريق الجداول1

 1مسك ا لسجالت املحاسباتية 

  وضع جداول تبين مجموع املوارد املحصلة عن طريق

 الشساعة1

 1التتبع واإلشراف على حمالت استخالص املداخيل 

  املداخيل لدى القابض املالي1إيداع 

  اإلشراف على مختلف كنانيش التوصيل ورسوم الحالة

 1اإلمضاءاملدنية وتصحيح 

 1تتبع وضعية الباقي استخالصه 

 1مسك جداول االستخالصات الفعلية 

 1تمثيل الجماعة في إجراء املعاينات والخبرات 

  فحص عملية التحصيل اليومي ومراقبة مدى احترامها

 القانونية واملراسيم الجاري بها العمل:للمقتضيات 

  لىإفحص كنانيش املقتطعات املستعملة قبل إرسالها 

 القابض:

  تحضير الوثائق االثباتية املرفقة بعملية إيداع املداخيل

 املستخلصة1

 املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة 

 1التنسيق مع املكاتب الجبائية 

 مهام املكلف باملراقبة:

 تبع قرارات امللزمينمراقبة وت 
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  في النزاعات تة للباإلقليمي التنسيق مع املكاتب 

 الجبائية 1

 1ممارسة حق اإلطالع 

 1فحص محاسبة امللزمين 

 1مسك أرشيف املكتب 

 مكتب امليزانية واملحاسبة ۔ 1-4-2

 تناط بمكتب امليزانية واملحاسبة املهام التالية:

 مشروع امليزانية بتنسيق مع رئيس املجلس1 ئيتهي 

  إعداد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع ميزانية

الجماعة املعروضة على لجنة امليزانية والشؤون املالية 

 والبرمجة1

  تحضير القوائم املحاسباتية واملالية املرفقة بميزانية

 يم قصد التأشير علها1قلعامل األ إلىالجماعة املوجهة 

 شروع البرمجة املمتد على ثالث سنوات وتحيينه إعداد م

 كل سنة1

  إعداد بيانات البرمجة وتحويل اعتمادات التسيير

 والتجهيز وترحيل االعتمادات1

  إعداد ملفات طلبات القروض من طرف صندوق

 التجهيز الجماعي1

 1إعداد حصر النتيجة العامة للميزانية 

  1 سجلمسك السجالت املحاسباتية ) سجل الدائنين 

 السجل اليومي للحواالت11(1 ،املصاريف امللتزم بها

 1إعداد الحواالت املرتبطة بمختلف النفقات 

  1 اإلنارة العمومية املاءأداء مستحقات استهالك

 والهاتف1

  : 1  ءاملاإعداد اتفاقيات الشيات ألداء بعض املصاريف

 و1 اإلنارة العمومية 1 البريد  الجماعيةإنارة املرافق 

 1الهاتف

 1املشاركة في االجتماعات ذات الصلة 

  التنسيق مع القابض الجماعي لصرف مليزانية من خالل

 (GID1نظام التدبير املندمج للنفقات ) 

  القيام بجميع األعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام

 املسندة للمكتب1

 والتقارير والوثائق تحرير جميع املراسالت والبيانات 

 بمهام املكتب1الدورية املتعلقة 

 املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه 

 1تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

قسم الشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية والرياضية -0

واألشغال والبيئة والصفقات واملمتلكات واالليات  والتعمير

 ازعات1 نوامل

و  ةير املجال والبينبمصلحة التعمير والتخطيط وتد- .-0

 ليات واملستودع الجماعي والجرد واملنازعات1املمتلكات واآل

 مصلحة الدراسات والصفقات واألشغال والصيانة 1 0-0

مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية  0-4

 والرياضية1

والتخطيط وتدبير املجال والبيئة و  مصلحة التعمير .-0

 والجرد11 املمتلكات واآلليات واملستودع الجماعي

 املجال وشؤون البيئة 1 التخطيط وتدبير .-.-0

 مكتب املمتلكات واآلليات 0-.-0

هام ة املئيناط بمكتب التخطيط وتدبير املجال وشؤون البي

 التالية:

  تتبع ومواكبة إنجاز الدراسات املتعلقة بإعداد وثائق

 التعمير وتحبين محتوياتها

  قارية العتتبع ملفات رخص البناء واإلصالح والتجهيزات

وتقسيم األراض ي واملجموعات السكنية وإعدادها 

للدراسة من طرف اللجان املختصة وإعداد وتسليم 

 الرخص املرتبطة بها1

  إعداد رخص السكن وشواهد املطابقة ومختلف

 الشواهد اإلدارية املتعلقة بالتعمير 

  رب للشح الصال املاءإعداد وتسليم رخص الربط بشبكة

 والكهرباء

 مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط 

 القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها مع عمل املكتب 

  تحرير املراسالت والبيانات والتقارير والوثائق الدورية

 املتعلقة بطبيعة مهام املكتب1

 1تدبير منصة املركز الجهوي لالستثمار 

 حلية الخاصة بمعاينات املشاركة في اجتماعات اللجان امل

 املحالت املعدة ملهن تجارية أو حرفية

 املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه 

 تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

 املستودع الجماعي والجرد ومكتب املمتلكات  0-.-0

يناط بمكتب املمتلكات واآلليات املستودع الجماعي والجرد 

 املهام التالية:

  على تدبير املمتلكات واآلليات الخاصة والعامة السهر

 ومسك وتحيين سجل محتوياتها1
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  إعداد امللفات املتعلقة بالعمليات العقارية املنجزة من

 طرف الجماعة1

  إعداد ملفات نزع امللكية ألجل املنفعة العامة املنجزة من

 طرف الجماعة وتتبع جميع إجراءاتها1

  ة الهبات والوصايا1إعداد امللفات املتعلقة بحياز 

  السهر على إعداد ملفات تسوية الوضعية القانونية

 1الجماعيةلألمالك 

  إعداد دفتر التحمالت واالتفاقيات والعقود املتعلقة

 العامة والخاصة1 الجماعيةبتدبير األمالك 

 1تدبير مستودع اآلليات والعربات التابعة للجماعة 

  ة الضرورية الخاصتسيير وتقييم وإنجاز أشغال الصيانة

 بآليات وسيارات الجماعة1

  وضع قوائم سنوية ملجموع املعدات التي استغنت عنها

 الجماعة مع إصدار قرار بشأنها والتشطيب عليها1

  تحرير محضر التوقف النهائي عن الخدمة لكل سيارة

 متوقفة بصفة نهائية1

  ين الطرقات خالل املناسبات 1ياإلشراف على تز 

  على املساعدين التقنيين العاملين توزيع املالبس

 بالجماعة1

  تدبير املحروقات والزيوت وقطاع الغيار واإلطارات

 املطاطية بواسطة الشيات1

  تعبئة وسائل النقل للموظفين واملستشارين الراغبين في

القيام بمأموريات لفائدة الجماعة سواء داخل املجال 

 الترابي للجماعة أو خارجه1

  اإلشراف على أعمال املساعدين التقنيين والعرضيين

العاملين بالجماعة ) املكلف بالسياقة , املكلف بالنظافة 1 

 ب111111(آاملكلف باملر 

 1املشاركة في لجان التقويم 

 1مسك سجل جرد املمتلكات العقارية و املنقولة 

  اإلشراف على ضبط مختلف اللوازم وأثاث املكاتب

اإلدارية للجماعة ومسك سجل الخاصة باملصالح 

 املحاسبة املادية لألدوات واملعدات1

 واألدوات املتالشية وضبطها  واداإلشراف على تدبير امل

وتنظيم عمليات السمسرة بشأن بيعها بتنسيق مع مكتب 

 التحصيل بالجماعة1

 1استقبال وتسليم املشتريات الجديدة وترقيمها وتصنيفها  

  د1التحيين املستمر لسجل الجر 

  الجماعيةمنح رخص حفر الطرق 

  اقتراح برنامج اقتناء عقارات لتكوين وتنمية الرصيد

 العقاري للجماعة

 القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها مع عمل املكتب 

  تحرير املراسالت والبيانات والتقارير والوثائق الدورية

 املتعلقة بطبيعة مهام املكتب

 ل الجماعة وتحيينهاملساهمة في إعداد برنامج عم 

 تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

 مصلحة الدراسات والصفقات واألشغال والصيانة 0-0

 مكتب األشغال والصيانة.-0-0

 1اإلشراف على بناء وصيانة شبكة الطرقات بالجماعة 

  مراقبة وصيانة شبكة اإلنارة العمومية ومراقبة استهالكها

العمومية وترشيد مع ضبط مواعيد فتح وإغالق اإلنارة 

 استغاللها1

  1املاءاإلشراف على صيانة نقط 

  1الجماعيةاإلشراف على صيانة البنايات 

 1الحضور في لجان فتح أوراش املشاريع 

 1إعداد البطاقات التقنية للمشاريع املبرمجة أو املسطرة 

  تقديم الدعم التقني ملكتب املمتلكات ) التصاميم

 -اميم املنشآت تص -تصاميم املوقع -التحديدية 

ي يعزز امللف التقنأن البطاقات التقنية وكل ما من شأنه 

 للممتلكات(1

  املساهمة في إعداد الخرائط ومختلف أنواع التصاميم

املنشآت ( من خالل -الطبوغرافية  -)التحديدية 

 مهندسين مختصين:

  اإلشراف على الدراسات والبطائق التقنية املتعلقة

 زم إنجازها من طرف الجماعة1بمختلف املشاريع املعت

  تتبع ومراقبة جميع أشغال البناء والصيانة واإلصالح

 املنجزة لفائدة الجماعة من طرف مختلف املقاولين1

  إبداء الرأي بشأن املشاريع التي تعتزم مصالح الدولة

 واملؤسسات األخرى إنجازها بتراب الجماعة1

 1التتبع التقني إلنجاز املشاريع 

  برامج املشاريع املنجزة بتراب الجماعة من اإلشراف على

 طرف املصالح الخارجية1

  التنسيق مع مكاتب الدراسات ومكاتب املراقبة للتحكم في

 املشروع1

  غاية  إلىصياغة عقود ومتابعة أشغال املهندسين

 االستالم النهائي املشروع1

 1إعداد كشوفات الحسابات الشهرية وجداول املنجزات 
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 غاية استالم  إلىألشغال وتتبعها مراقبة مختبرات ا

 املشروع1

 1القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها مع عمل املكتب 

 1املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه 

 مكتب الدراسات والصفقات 0-0-0

 املساهمة في صياغة الصفقات 

  القيام بمختلف اإلجراءات بخصوص إبرام الصفقات

 األشغال والخدمات والتوريدات 1الخاصة بإنجاز 

 1إعداد ونشر البرنامج التوقعي السنوي للصفقات 

 1التأكد من توفر االعتمادات املالية للمشاريع 

  إعداد تقارير ودراسات وإحصائيات لصفقات

 الجماعة1

  تحضير ملفات طلبات العروض) إعداد وصياغة دفاتر

التحمالت وضوابط االستشارة بتنسيق مع املصالح 

 (1 جماعيةال

 ء لجنة طلب العروض وتمكينهم من امراسلة أعض

 ملفات االستشارة إلبداء الرأي وفق اآلجال القانونية1

  إشهار إعالنات طلبات العروض في الجرائد والبوابة

 الوطنية للصفقات العمومية والتحقق من ذلك1

 1القيام باألعمال التحضيرية لفتح أظرفة طلب العروض 

 عات اللجنة املتعلقة بدراسة وتقييم املشاركة في اجتما

 طلبات العروض املقدمة1

 1تحضير الصفقات من أجل املصادقة 

 1تدبير الصفقات بعد املصادقة عليها 

 1 اإلشراف على مسطرة سندات الطلب 

 1مسك سجل الصفقات 

  إعالم املقاول لإلدالء بالضمانة النهائية وتسجيل

 الصفقة1

  بمختلف األشغال إصدار األوامر بالخدمة املتعلقة

 والخدمات واألعمال املنجزة لفائدة الجماعة1

 1إعداد مقترح االلتزام بالنفقة 

 1إعداد مالحق الصفقات كلما تطلب األمر ذلك 

  إعداد مختلف الشواهد املرتبطة بإنجاز األشغال

 والخدمات لفائدة الجماعة1

  تحرير جميع املراسالت والبيانات والتقارير والوثائق

 بطبيعة املهام املسندة للمكتب1 ذات الصلة

 1املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه 

 تدبير أرشيف املكتب 

مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية -0-4

 والرياضية

 مكتب الشؤون االقتصادية واالجتماعية.-0-4

 1تنظيم مختلف األنشطة التجارية واملهنية غير املنظمة 

  استغالل املؤسسات املضرة أو الخطيرة أو منح رخص

 املزعجة التي تدخل في اختصاصات الجماعة 1

  الجماعيةالسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية 

 املتعلقة بتنظيم الحرف املهنية والتجارية والصناعية1

  إعداد قرارات فردية تتمثل في املنع أو األمر عند التدخل

لقوانين الجاري بها من أجل الحد من ظاهرة مخالفة ا

 العمل1

  ي الت الجماعيةالسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية

تتعلق بتحديد الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في 

لألفراد قصد الحفاظ على  إطارها األنشطة الخاصة

 الصحة العامة والسكينة العامة1

  املكلفة بمعاينة  الجماعيةاإلشراف على أعمال اللجان

التجارية واملهنية والصناعية واإلعالم  املحالت

 باملخالفات لدى املصالح املختصة1

  بحث املنافع واملضار فيما يخص املؤسسات املضرة

 والخطيرة واملزعجة1

  السهر على البت في شكايات املواطنين واتخاذ التدابير

الفردية املتعلقة باألمر واملنع واإلذن قصد رفع الضرر 

 طبقا للقوانين الجاري بها العمل1عن املشتكين وذلك 

  تحرير مختلف املراسالت والتقارير املرتبطة باملهام

 املسندة للمكتب1

 تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

 مكتب الشؤون االجتماعية 0-4-0

  مراقبة مدى توفر شروط الصحة والنظافة باملحالت

 املخصصة الستقبال العموم1

 لى ضمان مراقبة سيارات النقل املدرس ي والسهر ع

 توفرها على شروط الصحة والنظافة1

  تحديد البرنامج السنوي للتنشيط االجتماعي والثقافي

والرياض ي بتراب الجماعة بتنسيق مع مختلف 

 املتدخلين1

 1املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه 

  مصاحبة ومواكبة الجمعيات املحلية النشيطة في

الجماعة وإعداد ملفات  امليدان االجتماعي بتراب نفوذ

 دعم املجلس الجماعي1 مشاريعها املقدمة لالستفادة من
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  املساهمة في تفعيل عمل هيئة املساواة وتكافؤ الفرص

 ومقاربة النوع االجتماعي التابعة للجماعة1

  مواكبة عمل الجمعيات التي تسهر على تسيير املنشآت

 االجتماعية التابعة للجماعة1

  اتفاقيات الشراكة بين الجماعة املساهمة في إعداد

 والفاعلين االجتماعيين1

 1 مسك ملفات الجمعيات النشيطة محليا 

  مساعدة اللجنة الدائمة املكلفة بمنح الدعم املقدم

 ملختلف الجمعيات للقيام بمهامها1

  إعداد ملفات تقديم الدعم املادي واللوجيستيكي

للجمعيات النشيطة بالجماعة بتنسيق مع اللجنة 

 دائمة املختصة لدى املجلس الجماعي1ال

  فى برنامج عمل الجماعة وتحيياملساهمة 

 1املساهمة في برنامج عمل الجماعة نه 

  تحرير مختلف املراسالت والتقارير املرتبطة باملهام

 املسندة للمكتب1

 تدبير وحفظ أرشيف املكتب 

 الفصل الثاني

بالجماعة يعهد بتنفيذ هذا القرار للسيد مدير املصالح 

 ورؤساء األقسام واملصالح كل حسب اختصاصه1

 الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من 

 1ر يم سيدي بنو أقلطرف السيد عامل 

 الفصل الرابع

املؤشر عليه من طرف السيد  .2يلغي هذا القرار القرار رقم 

 02.71دجنبر  42يم سيدي بنور بتاريخ أقلعامل 

 الفصل الخامس

 تنظم إدارة الجماعة طبقا للهيكلة التنظيمية رفقته1

 

 

 02001بريل أ 07وحرر بكدية بندغوغ في 

 1: رئيس املجلس الجماعي، سعيد بوزغاراإلمضاء

 02001ريل أ 07سيدي بنور في 

 1الحسن بوكوثر ،يم سيدي بنور أقلتأشيرة عامل 

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إحداث وتكوين هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

 552قـرار لرئيـسة مجـــلس جماعــــــــة الـدار البيضـاء رقـــــــم 

يقــض ي بإحداث وتكوين هيئة  2122يونيو  29بتاريخ 

الفرص ومقاربة النوع على مستوى جماعة املساواة وتكافؤ 

 الدار البيضاء.

 

 ،إن رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاء

بناء على مقتضيات دستور اململكة املغربية وخاصة الفصلين 

املتعلقين باملناصفة واملساواة بين الرجال والنساء  47.و 7.

ومكافحة التمييز وكذا تخويل مجالس الجهات والجماعات 

الترابية األخرى وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير 

 عها؛ رامج التنمية وتتبمساهمة املواطنين والجمعيات في إعداد ب

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم و 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )02.1يوليوز  (07 341.

 منه؛  02.و 7..املتعلق بالجماعات والسيما املادتين  4../3.

 347.من رمضان  04الصادر في  .01.1142وبناء املرسوم رقم 

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة )02.1يونيو  (29

 وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده؛

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جماعة 

 الدارالبيضاء؛

دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع  إلىواستنـــادا 

 هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات

 الترابية؛عن املديرية العامة للجماعات  02.7الصادر سنة 

بشأن إعداد  0200يناير  4.بتاريخ  047وبناء على القرار رقم 

 ؛ 0207/ 0200برنامج عمل الجماعة للفترة 

 0200أبريل  ..بتاريخ  ..بتاريخ  071وبناء على القرار رقم 

قاربة ميقض ي بالتأطير إلحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص و 

 النوع وتتبع عمله؛
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الدعوة بمثابة إعالن للتعبير عن االهتمام  إلى* واستنادا 

لعضوية هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع املؤرخ في 

 ؛ 0200أبريل  ..

وبعد تلقي طلبات الجمعيات والشخصيات العمومية لعضوية 

 هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

تماعات التحضيرية للجنة التقنية املحدثة بمقتض ى وبعد االج

 ؛ 0200أبريل  ..بتاريخ  ..بتاريخ  071القرار رقم 

وإيمانا بالدور املهم لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

بخصوص التشاور واتخاذ القرار فيما يتعلق بإطالق مسار 

ر ىء األدوايمأسسة ولوج املجتمع املدني للجماعة وتهي

 ؛األساسية

واعتبارا ألهمية هذه الهيئة كقوة اقتراحية مكلفة بإبداء الرأي 

في قضايا املساواة وإدماج مقاربة النوع في سياسات ومخططات 

وبرامج التنمية الترابية وبلورتها بواسطة املقترحات وامللتمسات 

 والتوصيات املقدمة خالل اجتماعاتها الدورية؛

 0200/  1.لدارالبيضاء عدد وتبعا ملقرر مجلس جماعة ا

والقاض ي  0200املتخذ خالل الدورية العادية لشهر مايو 

باملوافقة بأغلبية األصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين على 

 إحداث وتكوين هيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

 تقررمايلي:

 الفصل األول 

هيئة املساواة وتكافؤ الفرص تحدث هيئة استشارية تسمى 

على مستوى جماعة الدارالبيضاء، تختص ومقاربة النوع 

بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيلمبادئ املساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع تضم في تركيبتها جمعيات املجتمع املدني 

 وشخصيات عمومية على الشكل التالي:

الجمعيات: – .2  

 

اسم رئيس 

الجمعية أو 

املنتدب من 

 طرف الجمعية

مجال 

اهتمام 

 الجمعية

الرقم  اسم الجمعية

 الترتيبي

مؤسسة الغالي  اجتماعي محمد برادة

 برادة

2.   

 20 مؤسسة نور  ثقافي فريد بن سعيد

ثريا جايدي 

 بوعبيد

 AMESIP 24 اجتماعي

ليلى الشريف 

 بنهيمة

 04 ساعة فرح اجتماعي

الصداقة دائرة  ثقافي غابرييل بانون 

 -املغرب 

 إسرائيل

21 

ليلى مزيان 

 بنجلون 

 -ثقافي 

 اجتماعي

مؤسسة البنك 

املغربي للتجارة 

 الخارجية

21 

مؤسسة ابتكار  علمي أندري أزوالي

 املغرب

27 

 .2 جمعية إنصاف اجتماعي عائشة الشنا

جمعية الشرق  اجتماعي الفياللي ياسمينة

 الغرب

27 

أمينة برادة 

 السني

 EFN 4 اجتماعي

MAROC 

.2 

 -اجتماعي   حمزة السقاط

 -صحي 

 تربوي 

مؤسسة الحاج 

 محمد السقاط

.. 

مؤسسة نجوم  يفن -ثقافي  نبيل عيوش

 سيدي مومن

.0 

جمعان سعيد 

 بن ناصر

 FONDATION تنموي 

L’AMI 

.4  

أبو سفيان 

 الكايوس مجيد

 14 مؤسسة مجيد اجتماعي

 1. نجوم الدوار ثقافي نبيل عيوش

 1. باب الريان اجتماعي مالك محمود

الحاج التهامي 

 بناصر

 -ثقافي 

 اجتماعي

جمعية قدماء 

 الدارالبيضاء

.7 

جمعية فن  ثقافي زهير تمري 

 وثقافة

.. 

 7. الفضاء املدني شأن محلي خالد زعيدر

تدبير  حميد نعيمي

 عمومي

الفضاء الوطني 

للسياسات 

 العمومية

02 

عبد املقصود 

 راشدي

 .0 الشعلة جمعية ثقافي

لنحافظ على  مدني مونا هاشم

 الدارالبيضاء

00 
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 -ثقافي  راشدي الصادقي 

 -تربوي 

 اجتماعي

مجلس دار 

الشباب الحي 

 املحمدي

04 

جمعية  اجتماعي أمينة باعجي

 إلنصات

03 

الجمعية  اجتماعي مليكة جغيمة

الديمقراطية 

 لنساء املغرب

01 

 

 الشخصيات العمومية: - 02
 

املستوى 

 األكاديمي

اسم  املهنة أو االهتمام

 الشخصية

الرقم 

 الترتيبي

أخصائي في  عالي

 األمراض املعدية

 والطب الوقائي

جعفر 

 هيكل

 2. 

محمد  صحفي -باحث  دكتور جامعي

 بنعبيد

20 

عزيز       ثقافي -فني  عالي

 ددان

  24 

منسق عام حركة  عالي

 والد الدرب

املهدي 

 زوات

23 

دكتورة 

 جامعية

سومية  سوسيولوجيا

نعمان 

 كسوس

21 

  21 أم الغيث فاعلة اجتماعية عالي

 27 نوال املتوكل جمعوي  -رياض ي  عالي

الديمقراطية  عالي

 املحلية

 .2 هند القباج

 

 عالي

صحفي براديو 

 مارس

نائب رئيس 

الجمعية الوطنية 

 للناشرين

هشام 

 لخليفي

27 

خبير مالي 

 واقتصادي

رئيس جمعية أمل 

 للمقاوالت

الطيب 

 أعيس

.2 

الفضاء الوطني  دكتور 

للسياسات 

 العمومية

حميد 

 النعيمي

.. 

خبير موارد  عالي

 البشرية

جمال 

 بلحرش

.0 

رئيس شبكة  عالي

الصانعات 

 التقليدية باملغرب

فاعلة جمعوية  -

 -وصحفية 

فوزية تلوت 

 املكناس ي

.4 

دكتورة 

 جامعية

ابتسام  شأن محلي

 ملسييح

.3 

محمد  صحفي عالي

 الخـــوخي

.1 

حنان  اجتماعي عالي

 الكتاني

.1 

 7. فهر الفاس ي ثقافي عالي

صحفي بإذاعة إيم  عالي

 إيف إيم

نبيل 

 بنشقرون

 .. 

 –منتخب سابق  عالي

 -اجتماعي 

إدريس 

 النحيلة

 .7 

رئيس جمعية  عالي

 فنون وثقافات

 02 زهير قمري 

فاطمة  إعالم عالي

 مصدق

 0. 
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 الثــانيالفصل 

تخضع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ملقتضيات  

النظام الداخلي ملجلس جماعة الدار البيضاء من حيث تكوين 

 أجهزتها ونظام اشتغالها والصالحيات املوكلة إليها1

 الفصل الثـــــالث

يسند تتبع تنفيذ هذا القرار للمدير العام للمصالح وللجنة  

 املختصة كل في مجال الجماعيةالتقنية املشكلة واملصالح 

 املهام املنوطة به1

 الفصل الرابــــــــع

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من  

 طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء1

 02001يوليوز  07بيضــــاء في حـرر بالـدار الو 

 1رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

 02 خبتاري 22/2122جماعة برشيد عدد قرار لرئيس مجلس 

 نائب جماعي إلىيقض ي بإلغاء تفويض املهام  2122شتنبر 

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة برشيد

املتعلق بالجماعات  41.3..بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

منه الصادر بتنفيذه  24.وخصوصا الفقرة الثانية من املادة 

 72)  341.رمضان  02بتاريخ  1.11.1.الظهير الشريف رقم 

 ؛( 02.1ز يوليو 

 يقرر ما يلي :

 فصل فريد

املتعلق بالتفويض للسيد عبد .020/.1إلغاء القرار رقم 

اإلشراف والتتبع -مهام:  السالم زاد الخير النائب الرابع للرئيس

-لوضعية املوارد املالية للجماعة بما فيها االستخالصات،

سوم الضرائب والر  التوقيع على املراسالت الخاصة  باستخالص

 املستحقة لفائدة الجماعة1

  02001شتنبر  0. فيوحرر ببرشيد 

 1، طارق قديري لبرشيد : رئيس املجلس الجماعياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02 بتاريج 23/2122قرار لرئيس مجلس جماعة برشيد عدد 

 نائب الرئيس إلىيقض ي بتفويض املهام  2122شتنبر 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبرشيد

املتعلق بالجماعات  41.3..بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24.وخصوصا املادة 

 ؛(02.1 ز يوليو  27) 341.رمضان  02بتاريخ  1.11.1.

 03بتاريخ  1.31.السيد وزير الداخلية عدد: وبناء على دورية 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  .020شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس املجلس الجماعي

 يقرر ما يلي :

 فصل فريد

يفوض للسيد عبد السالم زاد الخير، النائب الرابع لرئيس 

مهام التوقيع على رخص الربط  املجلس الجماعي لبرشيد

لى الصالح للشرب بامللحقة اإلدارية األو  املاءبشبكتي: الكهرباء و 

 " وتوقيعهاB-C-D-F-H1)الحي الحسني وبلوك "بام"( وكذا بلوك "

  02001شتنبر  0. فيوحرر ببرشيد 

 1، طارق قديري لبرشيد : رئيس املجلس الجماعياإلمضاء

ــ  ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ 15/2022 رقم املباركيين الجماعي املجلس لرئيس قرار 

 22/2120 رقم القرار  وتعويض بإلغاء تعلقي  2122يونيو  02

 بعض بتفويض القاض ي  2120 أكتوبر 15 بتاريخ

  الصالحيات

 

 ،لمباركيينإن رئيس املجلس الجماعي ل

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 - 3.  ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم02.1ز يوليو  27)  341.

 ؛منه   20.  املتعلق بالجماعات و ال سيما الفصل 4..

القاض ي  .020 أكتوبر 21بتاريخ  .07/020وبناء على القرار رقم 

  ؛ول للرئيسبالتفويض للنائب األ 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

ا القرار يلغى تفويض ممارسة بعض صالحيات ذبموجب ه

 لقراراالرئيس املفوضة للسيد عبد النبي بن سلطانة، بموجب 

النائب األول  بصفته .020 أكتوبر 21 بتاريخ .07/020 رقم

ة تدبير مهم’واملتمثلة في  لرئيس املجلس الجماعي للمباركيين

رخص  واالحتفاظ فقط بالتوقيع على’ قطاع التعمير والبناء
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مختلف الشواهد االدارية  والكهرباء  و  املاءالربط بشبكتي 

 باملصلحة التقنية  بجماعة املباركيين1

 الفصل الثاني

 يبدأ مفعول هدا القرار ابتداء من  تاريخ التوقيع عليه 1

 02001يونيو  7.  في  باملباركيين  حرر و 

 1: رئيس املجلس الجماعي، حميد مشعلاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة املدنية

 

الجماعي لجماعة سيدي عابد رقم  قرار لرئيس املجلس

يقض ي بالتفويض في مهام  2122يوليوز  12بتاريخ  23/2122

 ضابط الحالة املدنية

 ن رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي عابد،إ

رمضان  02صادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  41.3..بتنفيذ القانون رقم  (02.1يوليوز  27)341.

 بالجماعات؛

ذي  4الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 .4110بتنفيذ القانون رقم ( .020يوليوز 3.) 330.الحجة 

 وخاصة املادة السادسة منه،

 يقــــــــــرر ما يــــــــــلـــــي:

 الفصل األول 

، درجتها اإلدارية ووظيفتها مســـــاعد ســـــليمة با ـــــ ي تعين الســـــيدة

بمكتب الحالة املدنية لسيدي  21تقني من الدرجة الثالثة سلم 

ملدنية لحالة اعابد، ضــــــــــــابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب ا

الذي يقع مقره بجماعة ســـــــــــيدي عابد لتقوم بهذه املهمة مقامي 

 وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني

علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  إلىيبلغ هذا القرار 

 الرسمية للجماعات الترابية1

 الفصل الثالث    

 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

 02001يوليوز  27وحرر بسيدي عابد في 

 : رئيس مجلس جماعة سيدي عابد، محمد سفاري1اإلمضاء

ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

س الجماعي لجماعة سيدي عابد رقم قرار لرئيس املجل

يقض ي بالتفويض في مهام  2122يوليوز  12بتاريخ  25/2122

 الحالة املدنيةضابط 

 

 ن رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي عابد،إ

رمضان  02صادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  41.3..بتنفيذ القانون رقم  (02.1يوليوز  27)341.

 بالجماعات؛

 قرر مايلي:   

 الفصل األول 

درجتها اإلدارية ووظيفتها مســـــاعد  ســـــليمة با ـــــ ي  تعين الســـــيدة

بمكتب الحالة املدنية لسيدي  21تقني من الدرجة الثالثة سلم 

عـــابـــد، في مهـــام التوقيع على الوثـــائق واملراســـــــــــــالت والشـــــــــــــواهـــد 

اإلدارية غير املســـــــــــــتخرجة من ســـــــــــــجالت الحالة املدنية املتعلقة 

بمكتــب الحــالــة املــدنيــة لتقوم بهــذه املهمــة مقــامي وبــاملشــــــــــــــاركــة 

 عي1م

 الفصل الثاني

علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  إلىيبلغ هذا القرار 

 الرسمية للجماعات الترابية1

 الفصل الثالث    

 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

 02001يوليوز  27وحرر بسيدي عابد في 

 : رئيس مجلس جماعة سيدي عابد، محمد سفاري1اإلمضاء

ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ومطابقة النسخ اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالتفويض في 

 ألصولها

 

بتاريخ  020رئيس املجلس الجماعي للشالالت رقم لقرار

ى عل اإلشهادبالتفويض في مهام يقض ي  2122يونيو  21

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءصحة 

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للشالالت،

 01)444.رمضان  0.بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في 

ات كما تم تغييره اإلمضاء( املتعلق بتثبيت 02.1يوليوز 

 وتتميمه؛

املتعلق بالجماعات  41.3..رقم  وبمقتض ى القانون التنظيمي

 02بتاريخ  1.11.1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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( وخصوصا الفقرة األولى من 02.1يوليو  27) 341.رمضان 

 منه؛ 20.املادة 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

مساعد تقني من الدرجة الثانية أحمد يونس  يفوض للسيد 

لإلشهاد على صحة مرسم وعامل بمصالح هذه الجماعة 

ات اءاإلمضومطابقة النسخ ألصولها بمكتب تصحيح  اإلمضاء

الذي يقع مقره بدار الجماعة ليتولى هذه املهمة مقامي 

 ي1عواملشاركة م

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه1

 02001يونيو  02وحرر بالشالالت في 

 أحمد داوود1 ،الجماعي للشالالترئيس املجلس : اإلمضاء

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسفي –جهة مراكش 

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درة عن مجالس العماالت واالقاليم املقررات والقرارات الصا

 ورؤسائها

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في املهام

 

شتنبر  21بتاريخ  05قرار لرئيسة مجلس عمالة مراكش عدد 

 بتعلق بالتفويض في املهام 2122

 

 رئيسة مجلس عمالة مراكشإن 

املتعلق بالعماالت  01.3..بناء على القانون التنظيمي رقم 

املؤرخ  1.11.3.واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1 والسيما املادة  02.1يوليوز  27املوافق ل  341.رمضان  22 يف

 منه1 .2.

لى جمادى األو  .الصادر في  01.01437بناء على املرسوم رقم 

 املتعلق بالصفقات العمومية1 02.4مارس  02املوافق  343.

من جمادى  .صادر في  ..1701بناء على قرار وزير الداخلية رقم 

بتحديد تأليف لجان طلب  ..02مارس  7املوافق ل  347.اآلخر 

العروض املفتوح أو طلب العروض املحدود أو باالنتقاء املسبق 

 ماعات الترابية ومجموعاتها1وكذا لجنة املباراة الخاصة بالج

 :تقرر ما يلي

 املادة األولى

السيد موالي عبدالهادي مكريم النائب األول لرئيسة  إلىيفوض 

 مجلس عمالة مراكش ترأس جلسات فتح األظرفة الخاصة ب :

/ م ع املتعلق بأشغال التأهيل 0200/ 1.طلب العروض رقم  -

ترابية الجماعة ال باملؤسسة التعليمية تاشرافت التابعة لنفوذ

 أكفاي بعمالة مراكش1

/ م ع املتعلق بتوسعة الشبكة 7./0200طلب العروض رقم  -

محوالت كهربائية  إضافةالكهربائية ذات الجهد املنخفض و 

ببعض الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة الترابية أوالد حسون 

 بعمالة مراكش1

التأهيل / م ع املتعلق بأشغال 7./0200طلب العروض رقم -

باملؤسسات التعليمية بعمالة مراكش: املدرسة االبتدائية ملوان 

والثانوية اإلعدادية ابن خلدون بالجماعات الترابية السويهلة و 

 أكفاي1

على الساعة العاشرة  0200شتنبر  00املقررة يوم الخميس 

 والنصف صباحا بمقر مجلس عمالة مراكش

 املادة الثانية

 يدة الرسمية للجماعات الترابية1ينشرهذا القرار بالجر 

 0200شتنبر  02وحرر بمراكش في 

 : رئيسة مجلس العمالة، جميلة عفيفاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات ورؤسائهاجماعاملقررات والقرارات الصادرة عن مجالس ال

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

  12رقم  جزولة  لسبت  الجماعي  املجلس  لرئيس  قرار 

بتاريخ  15 يقض ي بإلغاء القرار رقم  2122و يوني 12 بتاريخ 

 2120 أكتوبر 02

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة،

 02الصادر في  1.11.1.بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون  02.1يوليوز  27املوافـــق لـ  341.رمضان 

 املتعلق بالجماعات1 41.3..التنظيمي رقم 

 :يلــــــــي يقـــــــــرر ما
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 الفصــــل األول:

املتعلق بتفويض  .020أكتوبر 0.بتــــاريخ  21إلغــــاء القرار رقم 

املهام في مجال التعمير بجماعة ســــــــبت جزولة في اســــــــم الســــــــيد: 

اعي الجمــاملجلس نورالــدين  الســـــــــــــبيســـــــــــــ ي النــائــب الثــاني لرئيس 

 لسبت جزولة1

 الفصـــل الثاني:

 تاريخ توقيعه1يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 

 0200يونيو 20وحرر بسبت جزولة في 

 : رئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة، محمود كاريماإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهام ضابط الحالة املدنية

 

بتاريخ   06/2122قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكدرة رقم 

 .يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 2122ماي  50

 

إن رئيس املجلس الجماعي، ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛بوكدرة

من  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 02.1يوليوز  7) 341.رمضان 

 منه؛ 20.املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  41.3..رقم 

رجب  01الصادر بتاريخ  47177قتض ى على القانون رقم بم

( املتعلق بالحالة املدنية، وخاصة 0220 أكتوبر 24) 304.

 املادة الخامسة منه؛

 0الصادر في  01771111بناء على املرسوم التطبيقي رقم 

( املتعلق بتطبيق القانون 0220 أكتوبر 27) 304.شعبان 

( 0220 أكتوبر 4) 304.رجب  01املؤرخ في  47177رقم 

 وخاصة املادة األولى منه1

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول:

يفوض للسيد عمر النيات، النائب الثاني للرئيس، مهمة 

ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة بوكدرة 

الذي يقع بمقر الجماعة، ليقوم بهذه املهمة مقامي 

 وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني:

 ان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1يبدأ سري

 0200ماي  .4حرر ببوكدرة في 

 . : رئيس املجلس الجماعي لبوكدرة، موس ى بنانياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد

 

 12بتاريخ  15قرار لرئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة رقم 

    22بتاريخ  19يقض ي بإلغاء القرار رقم  2122يونيو

 2120أكتوبر

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة،

 02الصادر في  1.11.1.بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

نون بتنفيذ القا 02.1يوليوز  27املوافــق لـ  341.رمضان 

 املتعلق بالجماعات1 41.3.. التنظيمي رقم

 :يقـــــــــرر ما يلــــــــي

 الفصــــل األول:

املتعلق بتفويض  .020أكتوبر 07بتــاريخ   27 إلغــاء القرار رقم

التوقيع على الوثائق والعقود املصححة إمضاءاتها وكذا الصور 

 ات في اســــــم الســــــيداإلمضــــــاءاملطابقة لألصــــــل بمكتب تصــــــحيح 

لرئيس املجلس الجمـــاعي  الثـــانينورالـــدين الســـــــــــــبيســـــــــــــ ي النـــائـــب 

 لسبت جزولة1

 الفصـــل الثاني:

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه1

 0200يونيو  20 وحرر بسبت جزولة في 

 1: رئيس املجلس الجماعي لسبت جزولة، محمـود كاريــماإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  13/2122قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكدرة رقم 

على صحة  اإلشهاديقض ي بتفويض مهام  2122أبريل  02

 .ات و مطابقة نسخ الوثائق ألصولهااإلمضاء

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لبوكدرة

من  02الصادر في  1.11.1.الشريف رقم بمقتض ى الظهير 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7)  341.رمضان 

 منه؛ 20.املتعلق بالجماعات املحلية و خاصة املادة  41.3..

املوافق  444.رمضان  0.بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

و ه ات كما تم تغيير اإلمضاءاملتعلق بتثبيت  7.1.يوليوز  01ل 

 تتميمه، 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

يفوض للسيد عبد الرحمان بدراوي، النائب الرابع لرئيس 

على  اإلشهادات و اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاداملجلس، مهمة 
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ه قوم بهذيمطابقة نسخ الوثائق ألصولها بجماعة بوكدرة، ل

 املهمة مقامي و باملشاركة معي1

 الفصل الثاني

 القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1يبدأ سريان هذا 

 0200أبريل  3.حرر ببوكدرة في  

  1موس ى بناني لبوكدرة ، رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة درعة تافياللت

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 مهام ضابط الحالة املدنية

 

 05بتاريخ  001/2122قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير عدد 

يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2122غشت 

 .للسيد حسن رشيد

 

 إن رئيس مجلس جماعة تنغير ،

املتعلق بالجماعات  3.-4..بناء على القانون التنظيمي رقم 

رمضان  20في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 . منه 20.(  و خصوصا املادة  02.1يوليوز  27)  341.

املتعلق بالحالة املدنية الصادر  .4110وبناء على القانون رقم 

 330.ذي الحجة  24في  ..10.1.بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .منه 1( و خصوصا املادة .020يوليوز  3.)

 0.املؤرخ في  22.بناء على قرار رئيس مجلس جماعة تنغير رقم 

 موظف بتحديد مهام السيد حسن رشيد صدق 0200غشت 

 . باملكتب املركزي للحالة املدنية

 : يقرر ما يأتي

 الفصل األول 

بصفته رئيس املكتب  4السيد : حسن رشيد تقني د  إلىيفوض 

املركزي للحالة املدنية بجماعة تنغير، مهام ضابط الحالة 

 .املدنية، وذلك تحت مسؤوليتي ومراقبتي

 

 الفصل الثانى

 .يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 

 0200غشت  1.وحرر بتنغير في

 .محمد باملكي: رئيس املجلس الجماعي، اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05بتاريخ  002/2122قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير عدد 

يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2122غشت 

 .للسيد عبد الرحمان صدقي

 

 إن رئيس مجلس جماعة تنغير ،

املتعلق بالجماعات  3.-4..رقم  بناء على القانون التنظيمي

رمضان  20في    1.15.85  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 . منه 20.(  و خصوصا املادة  02.1يوليوز  27)  341.

املتعلق بالحالة املدنية الصادر  .4110وبناء على القانون رقم 

 330.ذي الحجة  24في  ..10.1.بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .منه 1( و خصوصا املادة .020يوز يول 3.)

 0.املؤرخ في  .2.بناء على قرار رئيس مجلس جماعة تنغير رقم 

بتحديد مهام السيد عبد الرحمان صدقي باملكتب  0200غشت 

 . املركزي للحالة املدنية

 : يقرر ما يأتي

 الفصل األول 

 4السيد : عبد الرحمان صدقي مساعد إداري د  إلىيفوض 

املركزي للحالة املدنية بجماعة تنغير، مهام موظف باملكتب 

 .ضابط الحالة املدنية، وذلك تحت مسؤوليتي ومراقبتي

 الفصل الثانى

 .يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 

 0200غشت  1.وحرر بتنغير في 

 .: رئيس املجلس الجماعي، محمد باملكياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02بتاريخ  020/2122قرار لرئيس مجلس جماعة تنغير عدد 

يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2122شتنبر 

 للسيد: سعيد أعراب

 

 إن رئيس مجلس جماعة تنغير ،

املتعلق بالجماعات  3.-4..بناء على القانون التنظيمي رقم 

رمضان  20في 1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 . منه 20.(  و خصوصا املادة  02.1يوليوز  27)  341.
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املتعلق بالحالة املدنية الصادر  .4110وبناء على القانون رقم 

 330.ذي الحجة  24في  ..10.1.بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .منه 1( و خصوصا املادة .020يوليوز  3.)

 : يقرر ما يأتي

 الفصل األول 

موظف  4السيد : سعيد أعراب، مساعد تقني د  إلىيفوض 

للحالة املدنية بجماعة تنغير، مهام ضابط  .باملكتب الفرعي 

 .الحالة املدنية، وذلك تحت مسؤوليتي ومراقبتي

 الفصل الثانى

 .ا القرار ابتداء من تاريخ توقيعهيسري مفعول هذ 

 0200شتنبر  0.وحرر بتنغير في 

 .: رئيس املجلس الجماعي، محمد باملكياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماسة -جهة سوس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم إدارة جماعة وتحديد إختصاصاتها

 

    بتاريخ 2/2122املجلس الجماعي إلنزكان رقم رئيس لقرار 

يتعلق بتنظيم إدارة جماعة إنزكان و تحديد  2122يوليوز   0

 .اختصاصاتها

 

 :الديباجة

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي إلنزكان

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

           ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم02.1يوليوز  7) 341.

 ...، 73، 70 واداملتعلق بالجماعات والسيما امل 4..141

 ؛01.و

 3الصادر بتاريخ  .11.122.وبناء على الظهير الشريف رقم 

( في شأن النظام األساس ي العام .71.فبراير  03) 477.شعبان 

 للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

 07) 477.شوال  4. بتاريخ .0177174وبناء على املرسوم رقم 

( بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات كما تم 777.شتنبر 

 أكتوبر .4بتاريخ  01.21011تعديله وتتميمه باملرسوم رقم 

 ؛7.1.دجنبر  0بتاريخ  01.11011واملرسوم  7.2.

 02.1يوليوز  .0بتاريخ  34وبناء على الدورية الوزارية عدد 

 اعات؛املتعلقة بتنظيم إدارات الجم

يوليوز  .4بتاريخ  D4790وبناء على منشور وزارة الداخلية رقم 

حول التعيين في املناصب العليا بإدارات الجماعات ..02

 الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن املسؤولية؛

وبناء على مقرر املجلس الجماعي املتخذ خالل الدورة 

 .020 دجنبر .4بتاريخ  ،2021االستثنائية لشهر دجنبر 

 .القاض ي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها

وبناء على مقرر املجلس الجماعي املتخذ خالل الدورة العادية 

 ، 0200لشهر ماي 

 الفصل األول 

تتكون إدارة جماعة إنزكان من ثالث مستويات تنظيمية: 

املستوى األول يتضمن رئاسة املجلس والتي تتكون من أربع 

ستوى الثاني يتضمن مديرية املصالح والتي مكاتب ووحدة، امل

تتكون من مصلحة واحدة وثالث مكاتب1 بينما يتضمن املستوى 

 الثالث ثالث أقسام وثمانية مصالح متفرعة عنها1

 الفصل الثاني

تحقيق الفعالية والنجاعة والتنظيم املحكم داخل  إلىسعيا 

ة ددوانسجاما مع النصوص التنظيمية املح الجماعيةاإلدارة 

ألدوار واختصاصات الجماعات وتماشيا مع منشور وزارة 

حول التعيين في ..02يوليوز  .4بتاريخ  D4790الداخلية رقم 

املناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام 

التعويضات عن املسؤولية، عملنا على هيكلة إدارة الجماعة 

 على الشكل التالي:

 الرئاسة

 وتضم ما يلي:

  1الكتابة الخاصة 

 1مكتب التواصل والعالقات العامة واإلعالم 

 1مكتب االفتحاص الداخلي 

  1مكتب املنازعات القضائية 

  1وحدة تلقي الشكايات 

  1وحدة الحصول على املعلومات 

 مديرية املصالح :

 وتتكون مما يلي: 

 1مكتب شؤون املجلس واللجان والشراكة والتعاون 

  رشادات1مكتب االستقبال واإل 
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 1 مكتب النظم املعلوماتية وتدبير اإلدارة الرقمية 

 1مكتب الضبط 

 األقسام واملصالح املتفرعة عنها:

ثالثة أقسام وتتفرع عنها ثمانية مصالح في تنظيم متكامل 

 ومتوازن وهي كالتالي:

 قسم الشؤون التقنية والدراسات:

 1مصلحة التعمير والبيئة وحفظ الصحة 

  والدراسات1مصلحة األشغال 

 1مصلحة املناطق الخضراء 

 قسم الشؤون اإلدارية والقانونية.

 والشرطة اإلدارية1 الجماعيةمصلحة املمتلكات 

 مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية1

 ات1اإلمضاءمصلحة املوارد البشرية والحالة املدنية وتصحيح 

ف ونصمصلحة تدبير مرفق سوق الفواكه والخضر بالجملة 

 الجملة

 : قسم الشؤون املالية والصفقات

 1مصلحة املوارد املالية والشؤون االقتصادية 

 1مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات واملشتريات 

 الفصل الثالث

تحدد اختصاصات إدارة جماعة إنزكان في ثالث مستويات كما 

 يلي:

 املستوى األول: رئاسة املجلس

 الكتابة الخاصة:

  وضبط أجندة الرئيس وتنظيم املواعيد مسك

 واالستقباالت1

 1إطالع الرئيس على املراسالت الواردة 

 1تحرير املراسالت الخاصة بالرئاسة 

 1تنظيم االتصاالت الخاصة بالرئيس 

 1ترتيب ومسك املراسالت في أرشيف كتابة الرئاسة 

  التنسيق بين املكاتب املرتبطة مباشرة برئاسة

 املجلس1

 بال رسائل الفاكس وتسجيلها1إرسال واستق 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على األرشيف 

 مكتب التواصل والعالقات العامة واإلعالم :

  إعداد التقارير والبالغات الصحفية حول أنشطة

 املجلس وإنجازاته1

  تتبع املقاالت التي تنشر في الصحف حول املواضيع

واألمور التي تهم املجلس الجماعي وتجميعها 

 قيب عليها إن اقتض ى األمر ذلك1والتع

  1تنسيق وتطوير املعلومات داخل الجماعة 

 1إعداد النشرات الدورية للمجلس 

  إعالم الساكنة حول التظاهرات واألحداث املتعلقة

 بالجماعة1

  1خلق استراتيجية التواصل داخل وخارج الجماعة 

  اإلشراف على املوقع االلكتروني الخاص بالجماعة

اقع التواصل االجتماعي وتحيين وصفحته على مو 

 معطياتهما1

  التواصل مع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية حول

 إنجازات املجلس ومختلف أنشطته1

  التوثيق بواسطة الوسائل السمعية البصرية ملختلف

 أنشطة املجلس الجماعي1

 1إعداد تقارير دورية حول سير املكتب 

  وخدماتها1استقراء آراء الساكنة حول الجماعة 

  التعريف باملؤهالت االقتصادية والسياحية

 واالجتماعية للمدينة في إطار مقاربة التسويق الترابي1

  إعداد تقرير إخباري حول أنشطة رئيس املجلس

 الجماعي1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 :مكتب االفتحاص الداخلي

  يتكلف باملراقبة الداخلية ومدى تنفيذ دليل

املساطر من طرف كافة األقسام واملصالح ومكاتب 

اإلدارة، كما يعهد إليه باالفتحاص الداخلي وتدقيق 

جميع العمليات املالية واإلدارية التي تنجزها 

الجماعة وإعداد تقارير دورية عنها ويمكن تفصيل 

 اختصاصاته كما يلي:

 لى وضع مشروع االفتحاص مساعدة الرئيس ع

 الداخلي

  تنفيذ برنامج االفتحاص املنتظم لكل مصالح

الجماعة بهدف تقييم مدى احترام دليل املساطر 

 بمختلف املصالح1

   تتبع املصالح وتقييم مدى تنفيذها لتوصيات

 املراقبة والتدقيق الداخلي1

  مصاحبة جميع املصالح وتقوية القدرات للوصول

 مجة1األهداف املبر  إلى
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  تتبع وتقييم جودة وطريقة إنجاز برنامج عمل

 الجماعة1

  تقييم االختيارات اإلستراتيجية في تدبير الشأن

 املحلي1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 مكتب املنازعات القضائية:

  عيةالجماإعداد ملفات الدفاع بالتنسيق مع املصالح 

 ذات الصلة ومحامي الجماعة1

  جداول مختلف املنازعات القضائية سنويا إعداد

 وإحالتها على مصالح وزارة الداخلية1

  تيهيء امللفات املحكومة واملشمولة بالنفاذ املعجل

 للقيام باملتعين بتنسيق مع املصلحة املختصة1

  إعداد ملفات القضايا املحكومة والتي بلغت مرحلة

 التنفيذ وإحالتها على القسم املنهي1

 لفات واالستدعاء لحضور الجلسات إحالة كل امل

بمختلف املحاكم على محامي الجماعة بعد تهييئ 

الوثائق الضرورية لتعزيز موقف الجماعة وضمان 

 حقوقها1 

  التنسيق مع مختلف مصالح الجماعة في تهييئ ملفات

 الدفاع1

  ضبط مختلف املنازعات القضائية التي تكون فيها

 الجماعة إما مدعية أو مدعى عليها1

  حضور إنجاز الخبرات وجلسات البحث بتمثيلية

املصالح ذات الصلة بامللف وبتنسيق مع محامي 

الجماعة واإلشراف القانوني على جميع االتفاقيات 

والعقود اإلدارية وصفقات اإليجار ومحاضر الدورات 

والقرارات الفردية والتنظيمية وبصفة عامة جميع 

ا ة أو تكون طرفالوثائق اإلدارية التي تصدرها الجماع

 فيها1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 وحدة تلقي الشكايات :

 1تلقي الشكايات ومعالجتها والرد عليها 

 1إرشاد املرتفقين و توجيههم 

 1إعداد تقارير دورية بشأن حصيلة الوحدة 

 1التنسيق مع مختلف مصالح الجماعة 

  شكايات(1التدبير اإللكتروني للشكايات )منصة 

 1الحفاظ على أرشيف الوحدة 

 وحدة الحصول على املعلومات:

  تلقي طلبات الحصول على املعلومات ومعالجتها والرد

 عليها داخل اآلجال القانونية1

 1إعداد تقارير دورية بشأن حصيلة الوحدة 

 1التنسيق مع مختلف مصالح الجماعة 

  التدبير اإللكتروني لبوابة الحصول على املعلومات

 )شفافية(1

 1الحفاظ على أرشيف الوحدة 

 املستوى الثاني: مديرية املصالح

  ضبط املراسالت الواردة على الجماعة وإحالتها على

 املصالح املختصة1

   تتبع مآل املراسالت الواردة على الجماعة والسهر

 على البت فيها من طرف األقسام واملصالح املعنية1

 فوضة من طرف القيام بجميع املهام واألعمال امل

 الرئيس1

  التنسيق بين مختلف األقسام واملصالح التابعة

 للجماعة1

 1إعداد تقرير حول السير العام ألقسام الجماعة 

 1تتبع أعمال املجلس واللجان 

  دراسة وتحليل التقارير الدورية ملصالح الجماعة

 وتقييمها1

  مساعدة الرئيس على اإلشراف وتسيير املصالح

 اإلدارية للجماعة1

  مساعدة الرئيس على تدبير املوارد البشرية من خالل

 التنظيم، املتابعة واملراقبة1

 1املساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة 

  املساهمة في وضع إستراتيجية تواصلية داخلية

 للجماعة وتنفيذها1 

  مساعدة الرئيس في وضع وتحيين النظام الداخلي

 للمجلس1

 وضع منظام الجماعة وتحديد  مساعدة الرئيس في

 املهام املنوطة باألقسام واملصالح1

  مساعدة الرئيس في وضع دالئل املساطر املتعلق

 بخدمات القرب1

 : مكتب شؤون املجلس واللجان والشراكة والتعاون 

  السهر على احترام اآلجال القانونية فيما يتعلق

 بانعقاد الدورات وتوجيه الدعوات بهذا الشأن1

 وإعداد الوثائق اإلدارية الخاصة بأشغال  تيهيء

 املجلس خالل انعقاد الدورات العادية واالستثنائية1
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  اإلعداد املادي الجتماعات املجلس ومكتبه ولجانه

 التي تهم الدورات العادية واالستثنائية1

 1اإلشراف على إعداد جداول أعمال دورات املجلس 

 اون التنسيق مع شركاء اتفاقيات الشراكة والتع 

واملدرجة في جداول أعمال دورات املجلس العادية 

 واالستثنائية وكذا إعداد مشاريع مالحق االتفاقيات1

  تعليق جدول أعمال الدورات وتواريخ انعقادها وكذا

مقررات املجلس بسبورة اإلعالنات بمقر إدارة 

 الجماعة1

  حضور اجتماعات اللجان واإلشراف على تقارير

 أشغالها1

 ر اللجان ورفعها للرئيس ولرؤساء لجان إعداد محاض

 املجلس1

  اإلشراف على إعداد وتحرير محاضر دورات املجلس

 إلىالجماعي وتوجيه املقررات املتخذة ومرفقاتها 

 املصالح املعنية وتتبع تنفيذها1

  تسليم محاضر الدورات للسادة أعضاء املجلس عند

 املطالبة بها1

  واالستثنائية للمجلس1مسك سجل الدورات العادية 

  تدبير املنصة الرقمية ) مجالس ( الخاصة باملتابعة

 اآلنية لدورات مجالس الجماعات الترابية1

  إعداد قرارات التفويض في مهام ضابط الحالة

 املدنية1

  اإلمضاءإعداد قرارات التفويض لإلشهاد على صحة 

 ومطابقة النسخ ألصولها1

 لسادة نواب إعداد قرارات التفويض الخاصة با

 السيد رئيس املجلس1

  إعداد قرار التفويض الخاص بالسيد مدير املصالح

 وبرؤساء األقسام واملصالح1

  تسلم األسئلة الكتابية املوجهة من طرف السادة

 أعضاء املجلس1

 1تسلم عرائض املواطنين والجمعيات 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 : مكتب االستقبال واإلرشادات

 1تقديم اإلرشادات الالزمة لتسهيل مأمورية املرتفقين 

  حسن استقبال املرتفقين وتقديم املعلومات حول

 والخدمات املقدمة بها1 الجماعيةاألقسام واملرافق 

  توجيه املرتفقين نحو املصالح املعنية بطلباتهم

 واستفساراتهم1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 املعلوماتية وتدبير اإلدارة الرقمية:مكتب النظم 

 1خلق شبكة داخلية للجماعة والسهر على صيانتها 

  ضبط عملية الولوج وتحديد املستوى املسموح به

للحصول على املعلومة بمختلف األقسام واملصالح 

 التابعة للجماعة1

  تتبع وتقييم جميع املنصات املتعلقة باإلدارة الرقمية

-وثيقة -مجالس  -الرقمي التالية: )مكتب الضبط 

 رخص(1 -شفافية  -شكاية 

 1إعداد تقارير دورية بشأن حصيلة املكتب 

 1صيانة وإصالح الحواسب ولوازمها 

 1الدعم املعلوماتي 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 مكتب الضبط :

  ضبط جميع الواردات والصادرات ومسك سجل

 خاص بكل منهما1

  مديرية املصالح1عرض الواردات على 

 1العمل على توجيه الواردات ملختلف األقسام املعنية 

  العمل على توجيه الصادرات ملختلف املصالح

 الخارجية1

 1تدبير مكتب الضبط الرقمي 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املكتب 

 املستوى الثالث: األقسام واملصالح املتفرعة عنها

 قسم الشؤون التقنية والدراسات:

 مصلحة التعمير والبيئة وحفظ الصحة:

 التعمير:

 1تتبع املخطط املديري للتهيئة الحضرية 

  تتبع تصميم التهيئة للجماعة في طور اإلعداد

 والتنفيذ1

 1املساهمة في إعداد تصاميم إعادة الهيكلة 

 1املساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة 

 1إعداد الشواهد اإلدارية 

 د مطابقة العنوان1إعداد شواه 

  دراسة شكايات مختلفة بالتنسيق مع مصلحة مراقبة

 البناء1

  تسلم ودراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزئة

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

 الخاصة باملسطرة السريعة والعادية1
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 1تهييئ رسوم البناء 

 1إعداد اإلحصائيات 

 خاصة باألشغال إعداد وتسليم رخص البناء ال

 الكبرى1

  التتبع اإللكتروني لطلبات الرخص عبر املنصة

 الرقمية ) رخص (1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

اقبة البناء :  مر

 1مراقبة رخص وأوراش البناء 

 1إنجاز وتتبع محاضر مخالفات البناء 

 1إحصاء املنازل اآل يلة للسقوط واملهجورة واملهملة 

  الرخص1تجديد 

 1إعداد وتسليم رخص السكن واملطابقة 

 1السهر على تطبيق الشرطة اإلدارية في مجال التعمير 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 1تدبير الشكايات بالتنسيق مع وحدة تلقي الشكايات 

 1إعداد وتسليم رخص األشغال الصغرى 

 1عملية التصفيف 

  الكهربائي1إعداد وتسليم رخص الربط بالتيار 

 الصالح للشرب1 املاءإعداد وتسليم رخص الربط ب 

 1إعداد التصاميم الخاصة بترقيم األزقة 

  املساهمة في إحصاء األراض ي غير املبنية بتنسيق مع

 مصلحة املوارد املالية1

 البيئة وحفظ الصحة والبيطرة :

 البيئة :

  حماية الصحة العامة واملحافظة على النظافة

 والساحات العمومية1بالطرق 

  منع رمي األزبال والنفايات بالطرق والساحات

 العمومية 1

  ،منع مزاولة بعض الحرف على الطريق العام )مكانيك

 التلحيم 111الخ( وكل ما من شأنه تلويث الطريق العام1

 1السهر على نظافة الفضاءات املفتوحة 

 املستنقعات والبرك املائية الراكدة1 إزالة 

  ةإزالاملحالت لتربية املواش ي والدواجن و منع إقامة 

 اإلسطبالت بالقرب من التجمعات السكنية1

  منع إقامة املنشآت الصناعية والتجارية املضرة

 بصحة اإلنسان باألحياء السكنية1

  مراقبة املحالت واملؤسسات ذات الطابع الغير

 الغذائي1

  والهواء الناتج عن مدخنات  املاءمحاربة تلوث

 املؤسسات الصناعية والعربات1

  محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح وأي بناية من

 شأنها تبديد سالمة وصحة الساكنة1

  مراقبة سالمة وشروط الصحة باملنازل في طور البناء

مع املشاركة ضمن اللجنة املختلطة الخاصة برخص 

 السكن1

  ت1مع وحدة تلقي الشكاياتدبير الشكايات بالتنسيق 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 حفظ الصحة:

 1مراقبة تركيز مادة الكلور 

  إلجراء تحاليل مخبرية1 املاءأخذ عينات 

  الصالح للشرب1 املاءمراقبة جودة 

 1مراقبة املحالت التجارية ذات الطابع الغذائي 

 الغذائية املعروضة للبيع وأماكن  وادمراقبة امل

 عرضها واملتاجرين فيها1

 1أخذ عينات إلجراء تحاليل مخبرية 

 1املساهمة في دراسة ملفات رخص االستغالل 

 1تسيير مركز محاربة داء السعر 

  تلقيح املعرضين لعضات الكالب والقطط وحيوانات

 أخرى1

 1معاينة الوفيات 

 معاينة امليت 

 1الترخيص بالدفن 

  مكان الوفاة1تطهير 

 1حفظ صحة الوسط والبيئة 

 الجرذان111(1 -ت العدوى )الحشرات أقال محاربة ن 

 1محاربة األمراض واألوبئة املتفشية في اإلنسان 

  محاربة األمراض واألوبئة املتفشية في الحيوانات

 األليفة1

 1الوقاية من األمراض املعدية والتصريح بها 

  املصلحة1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف 

 البيطرة والسالمة الصحية:

  التفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية

 واملنتوجات الحيوانية وذات األصل الحيواني1

 1تنظيم وتدبير أسواق الجملة والدواجن 
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 1تنظيم وتدبير أسواق الجملة لألسماك 

 1تدبير املجازر وامللحقات التابعة لها 

 الح املص تعيين القصابين بالجملة بالتنسيق مع

 األخرى املعنية1

 1مراقبة عملية تنظيف وصيانة املجازر 

 1تنظيم عملية نقل اللحوم داخل تراب الجماعة 

  السهر على تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالوقاية

 الصحية طبقا للقوانين الجاري بها العمل1

  محاربة الحيوانات الضالة داخل تراب الجماعة

 إبادتها1 وحجزها باملحجز الجماعي من أجل

  الدراسة اإلدارية للملفات املتعلقة بإحداث مصالح

عمومية وخصوصية ملناولة وتخزين ومعالجة 

وتحويل أو بيع املنتوجات الحيوانية أو ذات األصل 

 الحيواني1

 مصلحة األشغال والدراسات:

 األشغال :

 1تتبع أشغال األوراش ابتداء من تسلم األمر بالخدمة 

  الورش1إنجاز تقرير افتتاح 

 1 إنجاز تقارير دورية لتقدم نسبة األشغال 

 1إنجاز أوراق االرتباط الخاصة باألشغال املنجزة 

  إنجاز محضر التسليم املؤقت بعد انتهاء األشغال

وتسليم محضر التسليم النهائي بعد انتهاء مدة 

 الضمانة1

  إعداد و تسليم رخص الحفر ) بعد دراسة دقيقة

 للملفات(1

  وضعية البنايات اإلدارية1تتبع ومراقبة 

  وضع برنامج سنوي خاص بالصيانة االعتيادية

 1الجماعيةللبنايات واملرافق 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 تدبير العتاد واآلليات:

  تسلم جميع املشتريات واملقتنيات من اللجنة التي

 أشرفت على تسليمها1 

 1وضع سجل لجميع املشتريات واملقتنيات 

 1جرد سنوي لوضعية املشتريات واملقتنيات 

 1تدبير املخزون 

  تدبير وتوزيع اليد العاملة ومراقبة حالة السيارات

 والشاحنات واآلليات وتوزيع عملها1

 1صباغة أرصفة الشوارع واملدارات وممرات الراجلين 

  تزيين املدينة واملساجد واملصليات بمناسبة األعياد

 الدينية الوطنية1

 آلليات والسيارات التابعة للجماعة بالوقود توزيع ا

والزيوت وقطاع الغيار وإصالح أعطابها ومراقبة 

 حاالتها امليكانيكية 1

  الالفتات1 إزالةتعليق و 

 1وضع عالمات التشوير والتوجيه 

  مساعدة الرئيس في تدبير اللوجستيك داخل

 الجماعة وترشيد استعماله1

  1الجماعيةصيانة البنايات اإلدارية 

 الدراسات :

 1إعداد مختلف الدراسات التابعة للقسم 

  إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بالدراسات

 املعمارية، التقنية والطبوغرافية111(1

 1إعداد البرنامج التوقعي السنوي 

 1إعداد بيان تفصيلي لجميع الصفقات 

  التنسيق مع جميع املصالح التابعة للقسم لتحديد

 املشاريع املزمع إنجازها1

  إعداد مقترح البرمجة من ميزانية الجزء الثاني

 )الفائض التقديري والفائض الحقيقي(1

  إعداد مقترح إعادة برمجة بعض فصول ميزانية

 التجهيز1

 1إعداد وتتبع ملفات القروض 

  املساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ برنامج عمل

 الجماعة1

  1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

اقبة التدبير املفوض لقطاع النظافةتتبع   : ومر

 1تتبع عقد التدبير املفوض لقطاع النظافة 

 1املراقبة العامة 

 1التقييم العام للتدبير املفوض 

 1حضور االجتماعات 

 1إعداد التقارير 

 اإلنارة العمومية :

  وراش اإلنارة العمومية بالجماعةأتتبع 

  ا إنجازهإنجاز القياسات املطلوبة للمشاريع املراد

 املتعلقة باإلنارة العمومية وكهرباء البنايات1

  إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بالكهرباء واإلنارة

 العمومية1



(    9299 دجنبر 92) 4111جمادى اآلخرة  5             ات الترابية عالجريدة الرسمية للجما األربعونثامن والالعدد      

 

107 
 

  مراقبة عدادات االستهالك املتعلقة باإلنارة العمومية

 باملدينة1

 1صيانة شبكة اإلنارة العمومية 

 1 صيانة و إصالح مصابيح اإلنارة العمومية 

 ختلف األعطاب املتعلقة بصناديق التدخل ملعالجة م

 التحكم ومحوالت اإلنارة العمومية1

  الربط الكهربائي لكل األنشطة املنظمة من طرف

 الجماعة1

 مصلحة املناطق الخضراء:

  إعداد الدراسات التقنية ودفاتر التحمالت الخاصة

باملناطق الخضراء بتنسيق مع مصلحة األشغال 

 والدراسات1

 ال األخضر باملدينة1وضع تصور لتنمية املج 

  تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات املتعلقة باملجال

 األخضر1

  تسيير مصلحة املناطق الخضراء وتدبير آلياتها

 ومواردها البشرية1

 1تتبع ومراقبة صيانة املناطق الخضراء 

  إنجاز أشغال صيانة األغراس والفضاءات الخضراء

 التي لم تدرج ببرنامج صفقات الصيانة1

 ؤون اإلدارية والقانونية.قسم الش

 والشرطة اإلدارية. الجماعيةمصلحة املمتلكات 

 :الجماعيةتدبير املمتلكات 

  1الجماعيةإعداد وتحيين السجل العام للممتلكات 

  1الجماعيةإعداد ملفات إيجار املرافق 

  إعداد ملفات ايجار بعض البنايات لإلستعمال

 اإلداري للجماعة1

 ألجل الحجز واألدوات  بيع املحجوزات املستوفية

 املستغنى عنها1

 1إعداد قرارات االحتالل املؤقت 

  تتبع، مراقبة، تسيير وتدبير جميع املمتلكات التابعة

 للجماعة1

  التنسيق مع املصالح الخارجية واإلدارات العمومية

 1الجماعيةذات صلة قصد تدبير أمثل للممتلكات 

  مساعدة الرئيس على إعداد خطة عمل لتنظيم

السيما قواعد تنظيم اإلشهار  الجماعيةمالك األ 

 األسواقباملدينة واحتالل امللك العمومي وتنظيم 

واألرصفة والساحات واملرابد العمومية والحدائق 

 واملرافق الصحية العمومية وغيرها1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 إحصاء املمتلكات والتحفيظ :

 ارات1تتبع عمليات اقتناء العق 

 1إعداد وتتبع عملية نزع امللكية 

 1إعداد ملفات إعادة ترتيب بعض األمالك 

  تتبع امللفات املتعلقة بالتعويض عن األمالك

 املشمولة بارتفاقات عمومية حسب تصميم التهيئة1

 تدبير امللك الجماعي العام :

   إصدار رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا

بممارسة أعمال تجارية أو بمنقوالت و عقارات ترتبط 

 صناعية أو مهنية والتي تتضمن الرخص التالية :

  استغالل الرصيف، إقامة الستائر الوقائية، النصب

 اإلشهارية1 اللوحات (،TOTEMاالشهارية )

 1تحرير محاضر املعاينات 

  تحرير محاضر معاينة املخالفات املتعلقة باحتالل

ترخيص  امللك العمومي دون إقامة بناء وبدون 

وإحالتها على مكتب الوعاء الضريبي التابع ملصلحة 

 املوارد املالية1

  املخالفين قصد  إلىتحرير اإلعذارات وإرسالها

التوقف في الحال عن االحتالل بدون ترخيص دون 

 بالجزاءات التي ينظمها القانون1 اإلخالل

  إصدار رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا

عية أو مهنية والتي تتضمن ألغراض تجارية أو صنا

التراخيص والقرارات وعقود الكراء للمرافق  تجديد

 (1 األسواق) الجماعية

  من أجل تغيير  اإلمضاءإصدار اإلذن باملصادقة على

 اسم مستغل ملك جماعي مؤقتا1

  مصلحة املوارد املالية  إلىإصدار أوامر بالدفع توجه

 قةعلالستخالص أجرة عن خدمة تدبير امللفات املت

بتغيير أسماء املتعاقد معهم فيما يخص األمالك 

 الخاصة أو الستخالص إتاوات شغل امللك الجماعية

 الجماعي العام بصفة عامة1

  1يةالجماعإعداد مختلف اإلعالنات املتعلقة باملرافق 

  األسواقو  الجماعيةتحيين ملفات مختلف املرافق 

 بمختلف الوثائق األساسية إداريا1

 يةالجماعاملحاضر املتعلقة باملرافق  إنجاز مختلف 

 1األسواقأو 
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 نجاز لوائح املستفيدين من مختلف املرافق إ

 1األسواقو  الجماعية

 1التنسيق مع جميع املصالح الداخلية والخارجية 

  إحالة نسخ أصلية من الرخص والقرارات وعقود

 الكراء على مصلحة املوارد املالية قصد تتبع عملية

 االستخالص1

 اإلدارية: الشرطة

  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة قصد مراقبة ومتابعة

 املتخذة في ميادين الجماعيةكل القرارات التنظيمية 

الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة والسكينة 

العمومية وسالمة املرور طبقا للقرار التنظيمي 

املتعلق بإحداث فرقة املراقبين بزي رسمي  الجماعي

 مهم في مجال الشرطة اإلدارية1وتحديد مها

  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة قصد تنفيذ القرارات

الفردية التي يتخذها رئيس املجلس الجماعي داخل 

تراب املدار الحضري لجماعة إنزكان باعتبارها  نفوذ

 تدابير شرطة فردية1

  السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية والفردية

يق مع الجهات ذات الصادرة عن الجماعة بتنس

 بالشرطة اإلدارية1 الصلة

  مسك سجل للشكايات وتدبيرها ومعالجتها والبت فيها

 بالتنسيق مع وحدة تلقي الشكايات وتحرير محاضر

 بشأنها1

  جرد جميع عالمات التشوير األفقية والعمودية

 باملدينة1

 1تحيين جميع القرارات املتعلقة بالتشوير 

  ن املتعلقة بالسير والجوال تجميع القرارات التنظيمية

 بالسجل املعد لهذه الغاية1

  السهر على توجيه االستدعاءات للمصالح ذات

 الصلة بقطاع السير والجوالن1

  إعداد القرارات املتعلقة بالسير والجوالن سواء

املؤقتة أوالتي ستعرض على أنظار املجلس للتداول 

 بشأنها1

  املصالح ذات الصلة قصد  إلىتوجيه القرارات

 التنفيذ1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية:

 :الشؤون الثقافية والرياضية

  إعداد استراتيجية حول العمل الثقافي والرياض ي

والفني باملدينة ووضع خطط عمل بتنسيق مع 

قيق األهداف الحكومية ذات الصلة لتح الجهات

 املسطرة1

  تطوير الفعل الثقافي والرياض ي والفني في إطار مقاربة

 تشاركية مع فعاليات املجتمع املدني1

  تنسيق العمل مع املبادرات الثقافية، الفنية

 والرياضية باملدينة بشراكة وتعاون مع الجماعة1

  دراسة طلبات الحصول على الدعم املقدم لفائدة

 العاملة في امليدان الثقافيالجمعيات واملنظمات 

 والرياض ي1

  1الجماعيةتدبير وتسيير الخزانة 

  تنسيق األنشطة مع الجمعيات واألندية الرياضية

 بشراكة وتعاون مع الجماعة1

 1اإلعداد واإلشراف واملشاركة في املهرجانات 

  تدبير وتسيير املرافق الثقافية والرياضية التابعة

 للجماعة1

 دات املالية الكفيلة بتنفيذ إعداد مقترح االعتما

 قرارات املجلس وسياسته في املجال الثقافي1

  1الجماعيةإعداد مقترح مقتنيات الخزانات 

 1إعداد رخص استغالل املرافق الثقافية والرياضية 

  تتبع ومراقبة املرافق الثقافية والرياضية وإعداد

 تقارير عنها1

 ة فيإعداد تقارير حول السير العادي للمرافق الثقا

 والرياضية1

 1إعداد البرامج األسبوعية والشهرية ملختلف املرافق 

  إعداد تقارير عن األنشطة التي تحتضنها املرافق

 الثقافية والرياضية1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

 1تتبع وتدبير ملف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجال

 التنمية البشرية واالجتماعية وتتبع تنفيذه1

  إعداد البرامج ذات طابع اجتماعي بالتنسيق مع

 الجمعيات1

  دراسة طلبات الحصول على الدعم املقدم لفائدة

 الجمعيات واملنظمات العاملة في امليدان االجتماعي1

  االجتماعية1تدبير وتسيير املركبات 
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  تفعيل الشراكة مع الجمعيات ومتابعة العمل

 الجمعوي السيما في مجال التنمية البشرية1

  تتبع مقتضيات االتفاقيات املبرمة مع الجمعيات

 واملصالح الخارجية على الصعيد االجتماعي1

  تتبع أعمال ونشاطات لجنة تكافؤ الفرص ومقاربة

 النوع االجتماعي وتوثيقها1

 يم والحفاظ على أرشيف املصلحة1تدبير وتنظ 

 اتاءاإلمضمصلحة املوارد البشرية والحالة املدنية وتصحيح 

 تدبير شؤون املوظفين :

 1ترسيم املوظفين 

  الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة املهنية

 أو االختيار1

  الترقية في الرتبة أو الدرجة ملوظفي وزارة الداخلية

 1 امللحقين بهذه الجماعة

  اقتراح الترقية في الدرجة عن طريق االختيار بالنسبة

 للموظفين1 

الترقية في الرتبة بالنسبة للموظفين  -

 املستوفين للشروط النظامية للترقي1

  إنجاز البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة

 باملوظفين1

  انجاز بطاقات التنقيط الخاصة باملوظفين امللحقين

 الح جماعات أخرى1مص إلىمصالح الوزارة أو  إلى

 1اقتراح الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر العليا 

  إنجاز قرارات رخص اإلجازات اإلدارية للموظفين

والرخص االستثنائية )ازدياد مولود، زواج املوظف 

 والتعويض111(1

  ( إنجاز قرارات االستفادة من الرخص املرضية

 القصيرة، املتوسطة والطويلة األمد(1

 االستفادة من رخص االستيداع )  إعداد مسطرة

 تدبير جميع مراحل االستيداع(1

 1الفحوصات الطبية املضادة 

 1إعداد مسطرة اإللحاق 

  ن الهيئات املشتركة بي إلىنقل املوظفين املنتمين

 الوزارات1

 1وضع رهن اإلشارة 

  تتبع الوضعية اإلدارية للموظفين التابعين للجماعة

 وامللحقين لدى جماعات أخرى1

  تنظيم انتخاب أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية

 األعضاء1

 1إنجاز قرارات تعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين 

  استدعاء أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

 لعقد مختلف االجتماعات اإلدارية والتأديبية1

 1القرارات التأديبية 

  اإلحالة على التقاعد بجميع أنواعه مع تتبع

 هم اتجاه الصندوق املغربي للتقاعد1وضعيات

  التدبير اإللكتروني ملعاشات التقاعد ) منصة

 التقاعد(1

  التدبير اإللكتروني لتسجيل املؤمنين في نظام التأمين

 اإلجباري األساس ي عن املرض1

  مواكبة وضعيات املوظفين اإلدارية سواء املمارسين

 ملهامهم أو املتقاعدين ذوي الحقوق1

 االستفادة من التعويضات عن األعمال  إنجاز قرار

 الشاقة وامللوثة1

 1ترتيب املراسالت الواردة والصادرة عن املصلحة 

 1ضبط املراسالت اإلدارية والرد عليها 

  إنجاز الشواهد اإلدارية )شواهد العمل وشواهد

 التدريب(1

 1إنجاز امللف الخاص بحوادث الشغل 

 1وظفينترتيب جميع الوثائق اإلدارية بملفات امل 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 تنمية القدرات :

  فتح وتنظيم امتحانات الكفاءة املهنية بالنسبة

 للموظفين1

 1تحديد حاجيات موظفي الجماعة من التكوين 

 1إعداد اتفاقيات الشراكة في مجال التكوين 

  تهييئ برنامج عمل لتأهيل العاملين بالجماعة حسب

 اإلدارة1أولوية 

  تحديد حاجيات الجماعة من األطر والكفاءات

 حسب مختلف أقسامها1

 1فتح وتنظيم مباريات التوظيف 

  إعداد جميع القرارات املتعلقة بالتعيين في مناصب

 املسؤولية1

  تدبير مختلف عمليات التعيين في مناصب املسؤولية

) اإلعالن عن فتح باب الترشيح، نشر اإلعالن، 

 نتقاء، اإلعالن عن النتائج 111الخ(1إحداث لجنة اال 



(    9299 دجنبر 92) 4111جمادى اآلخرة  5             ات الترابية عالجريدة الرسمية للجما األربعونثامن والالعدد      

 

110 
 

  توجيه املتدربين الوافدين من املعاهد واملدارس

 إلجراء تدريب تطبيقي بإحدى مصالح الجماعة1

 ات :اإلمضاءالحالة املدنية وتصحيح 

 الحالة املدنية :

  ضبط سجالت الوالدات والوفيات ونظيريهما وتحيينهما

 الصلة1 حسب املعطيات الواردة من املصالح ذات

  تدبير الشباك االلكتروني لطلب وثائق الحالة املدنية

 ) وثيقة (1

  تتبع ومراقبة نشاط املكاتب الفرعية الخاصة بالحالة

املدنية بشأن الوالدات والوفيات والشواهد 

 واإلحصائيات1

  تمكين املواطنين من الوثائق والخدمات التي يحددها

 قانون الحالة املدنية1

 لحفاظ على األرشيف1تدبير وتنظيم وا 

 :ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءتصحيح 

  ات ونظيره1اإلمضاءضبط سجل تصحيح 

  ضبط الوثائق الخاضعة لإلشهاد على صحة

 ات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها1اإلمضاء

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

الفواكه والخضر بالجملة ونصف مصلحة تدبير مرفق سوق 

 الجملة:

تنفيذ القرارات التنظيمية الخاصة بسوق الفواكه والخضر 

 بالجملة ونصف الجملة1

تنفيذ القرارات الفردية املتخذة من طرف رئيس املجلس 

 الجماعي في هذا املرفق1

تتبع ومراقبة عملية البيع والشراء بهذا السوق وفق القوانين 

 الجاري بها العمل1

لنشاطات املرفق والعمل على  تنظيم السير العادي والتجاري 

 تنمية املداخيل1

التنسيق مع املصالح املختصة فيما يتعلق بالسير والجوالن 

 املرتبط بهذا السوق1

التنسيق مع املصالح املختصة للحفاظ على مرافق السوق 

 ورونقه العام1

 قسم الشؤون املالية والصفقات:

 مصلحة املوارد املالية والشؤون االقتصادية:

 صاء وإعداد الوعاء الضريبي :اإلح

 1إعداد مشاريع القرارات الجبائية 

 1اإلحصاء املنتظم للمادة الضريبية 

 1تتبع امللفات املعروضة على اللجنة 

  التحيين الدوري لقاعدة املعطيات املتعلقة

باإلقرارات املدلى بها من طرف امللزمين فيما يخص 

 الرسوم اإلقرارية1

  والبيانات من طرف مكتب العمل على تهييئ الوثائق

 التحصيل وخصوصا املتعلقة بعدم األداء1

  تمكين اآلمر بالصرف من االطالع بصورة منتظمة على

اخيل املد –اإلحصائيات املتعلقة ب: املادة الضريبية 

 حسب طبيعة كل رسم1

 1تحيين القرار الجبائي 

 1إعداد أوامر االستخالص ومراقبتها 

 1إعداد إشعارات األداء 

 اإلشعارات للملزمين مع تضمينه املبالغ  تبليغ

 املستحقة1

 1السهر على تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء 

 1تتبع امللفات املعروضة على اللجنة املحلية للضرائب 

 1املشاركة في الحمالت الخاصة بالتحصيل 

 1تتبع شكاية امللزمين 

  إعداد قوائم امللزمين بالضريبة بالتنسيق مع األقسام

 1املعنية

  التحقق من صحة البيانات املضمنة ألوامر

 1الجماعيةالتحصيل الفردية و 

  تتبع عمليات االستخالص املنجزة من طرف

 املحصلين الخارجيين1

 1مسك محاسبة الصندوق 

  مساعدة الرئيس في تنفيذ وتتبع االتفاقيات املبرمة

 عن طريق حق االمتياز أو بواسطة طلب العروض1

  ص واستيفاء الرسوم القيام بعملية االستخال

 والضرائب1

  اإلشراف على جميع معطيات التحصيل للمداخيل

التي تستخلص عن طريق كل من وكيل املداخيل أو 

 القابض املالي1

  حصر البيانات الشهرية والدورية والسنوية الخاصة

 باملداخيل1

  معالجة املعطيات من أجل تهييئ التقارير أو اإلجابة

 ملداخيل1على املراسالت الخاصة با

 1تقييم ومقارنة املعطيات ما بين الفترات 
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  الشق املتعلق باملداخيل1 -حصر امليزانية 

 1إعداد قوائم للباقي استخالصه 

  املراقبة واإلشراف واإلعداد والتحقق من صحة

 املعلومة املحاسبتية داخل األجل املحدد1

 1اإلشراف على عملية التتبع واملراقبة 

  إعداد وتحيين الوعاء الضريبي1اإلشراف على عمليات 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 :االستخالص

  القيام بجميع العمليات التي يتطلبها استخالص

 الرسوم والضرائب املحلية1

اقبة:ئياملنازعات الجبا  ة واملر

 1إعداد برنامج عمل للمراقبة الجبائية 

 1اإلشراف على عمليات املراقبة الجبائية 

 عمليات التبليغ املتعلقة بالتصحيح الضريبي1 تتبع 

 1السهر على تطبيق حق االطالع 

 1املشاركة في تحيين وتعديل القرارات الجبائية 

  تتبع عملية توفير الوسائل الالزمة إلجراء املراقبة

 الجبائية1

  اإلشراف على إعداد مختلف الوثائق الخاصة

 باملراقبة الجبائية1

 لحة1التنسيق بين مكونات املص 

 1تدبير شكايات ومطالب امللزمين 

 1تدبير املنازعات الجبائية 

 الشؤون االقتصادية :

  استقبال طلبات الرخص التجارية والصناعية

 واملهنية1

  إعداد الجدولة الزمنية ملعاينة األماكن موضوع

 طلبات الترخيص1

  إعداد الوثائق ذات الصلة بأشغال اللجنة املكلفة

 بدراسة رخص االستغالل1

 1إعداد محاضر املعاينات 

 1إعداد رخص االستغالل 

 1 تدبير املنصة الرقمية لرخص االستغالل التجاري 

 1إعداد عناصر الجواب بالنسبة لطالبي الرخص 

  معالجة الشكايات الواردة على املصلحة بالتنسيق مع

 والشرطة اإلدارية1 الجماعيةمصلحة املمتلكات 

  سنوية والسنوية إعداد التقارير الشهرية والنصف

 للمصلحة1

  املشاركة في اللجان الخاصة باستصدار رخص

 االستغالل

  تتبع وتجميع النشرات الدورية الصادرة عن املندوبية

الجهوية للتخطيط الخاصة بالجماعة وكذا جميع 

اإلصدارات والنشرات التي تحتوي على معطيات 

 تتعلق بالجانب االقتصادي للمدينة1

 الرخص1 إعداد قرارات إلغاء 

  ( التدبير اإللكتروني للرخص االقتصادية عبر منصة

 رخص (1

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات واملشتريات:

 امليزانية واملحاسبة :

  تحضير وإعداد مشروع امليزانية مع دراسة تقديرات

 املداخيل والنفقات1

 رصودة ألمور خصوصية1إعداد وتتبع حسابات م 

 1إعداد وتتبع حسابات النفقات من املخصصات 

 1املساهمة في برمجة الفائض التقديري 

  املساهمة في عرض مشروع امليزانية على اللجنة

 املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة1

 1عرض امليزانية مرفقة بالوثائق للتأشيرة 

 ل وتخصيصإعداد امللفات املتعلقة بتحويل ترحي 

 االعتمادات1 

  برمجة االعتمادات الخاصة بتسديد الدين املترتب

 عن القروض1

 1إعداد وتطبيق الترخيصات وتتبعها 

 1إعداد وتطبيق الترخيصات في البرامج وتتبعها 

  تطبيق جميع العمليات املتعلقة بامليزانية على

 مستوى نظام التدبير املندمج للنفقات1

 1حصر العمليات امليزانية  

 1إعداد التصفية النهائية للعمليات امليزانياتية 

  إعداد بيان تفصيلي لالعتمادات املنقولة، مصاريف

 التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية1

 1إعداد بيان تفصيلي لالعتمادات امللغاة 

 1تتبع تنفيذ امليزانية 

 1املساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة 

  األساسية الشهرية1إعداد الرواتب 

  تسوية الوضعيات املالية للموظفين سواء كانت

 ترقية في الرتبة أو في الدرجة1
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 1إعداد مختلف التعويضات وتسويتها 

 1إعداد االقتطاعات الخاصة باملساهمات في الصناديق 

  إعداد مقترحات نفقات امليزانية والحسابات

 الخصوصية1

  ة1ترخيصات امليزانيمراقبة التزام بالنفقة في حدود 

 1تصفية وصرف النفقة 

 1أداء األقساط السنوية لالقتراض 

 1أداء النفقات بعد االطالع على املستندات 

 1تتبع تنفيذ امليزانية 

  تسجيل وتتبع عمليات االلتزام بالنفقات في السجالت

 املعدة لهذا الغرض1

  تسجيل وتتبع عمليات صرف النفقات في السجالت

 ض1املعدة لهذا الغر 

 1ترتيب مستندات النفقات حسب تبويب امليزانية 

  أداء عن طريق الشيات للنفقات الخاصة باستهالك

، الكهرباء، املواصالت الالسلكية واملحروقات، املاء

الزيوت، إصالح العربات وقطع الغيار والنقل عبر 

 الطرقات1

  تطبيق جميع العمليات املحاسباتية على مستوى

 للنفقات1نظام التدبير املندمج 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 : الصفقات

 1إعداد ملف طلبات العروض 

  عرض ملفات طلبات العروض على لجنة فتح األطرفة

 قصد إبداء الرأي1

  اإلعالن عن طلبات العروض في الجرائد وعبر البوابة

 االلكترونية للصفقات العمومية1

 استدعاء أعضاء لجنة فتح العروض۔ 

 1التحضير لجلسات فتح األطرفة 

 1استقبال وتسجيل عروض الشركات املتنافسة 

  تحرير جلسات فتح األظرفة )األولى، الثانية11111 حسب

 الحاالت(1

 1تحرير محاضر جلسات فتح األظرفة 

 1تحرير محاضر فحص العينات أو الوثائق الوصفية 

  اإلعالن عن النتائج النهائية لطلبات العروض عبر

 االلكترونية للصفقات العمومية1البوابة 

 1مراسالت جميع الشركات املشاركة وإخبارها بالنتائج 

  إعداد ملفات املصادقة على الصفقة بدءا من إعداد

 وثائق التأشيرة املالية1

  تبليغ املصادقة على الصفقة يليها القيام باإلجراءات

اإلدارية مع الشركة نائلة الصفقة )الضمان النهائي، 

 تأمين، التسجيل والتنبرة(1وثائق ال

 1التصفية املالية واإلدارية للصفقة 

  مسطرة إعداد ملحق للصفقة عند االقتضاء

 )االلتزام بالنفقة ثم املصادقة(1

  إعداد وثائق التصفية املالية للمشاريع )البيانات

 الكشفية لألشغال(1

 : املشتريات

 1مسطرة اختيار الشركة 

 لسند1إعداد ملف التأشيرة املالية ل 

 1التصفية املالية للسند 

 1تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة 

 تدبير قاعدة البيانات :

  مسك قاعدة بيانات تتعلق بمقتنيات ومشتريات

 الجماعة1

  مسك لوائح تضم مختلف الشركات واملقاوالت

العاملة في مختلف التخصصات ذات الصلة 

 بحاجيات الجماعة1

  سعاراأل مسك قاعدة بيانات تساعد في دراسة 

املتداولة في السوق وأنواع السلع املتوفرة ودرجة 

 الجودة والعمل على تحيينها بشكل دوري1

 منظومة التدبير املندمج للنفقات:

 :تدبير االعتمادات

 1تحميل امليزانية 

 1التحويالت بدون مصادقة 

 1التحويالت باملصادقة 

 1إلغاء االعتمادات 

 ير النفقات:تدب

 1خلق وااللتزام بالنفقة 

 1تخصيص ورفع االلتزامات بالنفقة 

 1تدبير شساعة املصاريف 

 1تتبع تنفيذ أوامر بالخدمة 

 1ملفات التصفية املالية 

 1تتبع األداءات 

 1تتبع فوائد التأخير 
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 تدبير حصر امليزانية:

 حصر الرصيد ونقله1

 حصر الترخيصات ونقلها1

 في البرامج ونقلها1 حصر الترخيصات

 حصر امليزانية ونقلها1

 حصر االلتزامات بالنفقة ونقلها1

 جرد املنقوالت1

القيام بجميع العمليات اإلدارية والتقنية التي تتطلبها عملية 

 جرد املنقوالت1

وضع سجالت خاصة بعملية جرد املنقوالت تسجل فيها جميع 

 البيانات املتعلقة بطبيعة املنقول1

 ابعالفصل الر 

إن االختصاصات واملهام الواردة أعاله جاءت على سبيل املثال 

أو حذف أو تغيير أو نقل  إضافةال الحصر ويمكن للرئيس 

ذلك ضرورة تدبير  إلىأخرى كلما دعت  إلىاختصاص من وحدة 

 شؤون الجماعة1

 الفصل الخامس

تناط برئيس القسم مهام تدبير إدارة القسم واإلشراف املباشر 

لف املصالح التابعة له والتنسيق بينها وتأطير رؤسائها على مخت

وإعداد تقارير دورية حول أنشطة القسم وكذا تتبع ومراقبة 

 والتدقيق في جميع األعمال والوثائق الصادرة عن القسم1

تناط برئيس املصلحة مهام تدبير إدارة املصلحة واإلشراف 

نها وتأطير ق بياملباشر على مختلف املكاتب التابعة لها والتنسي

رؤسائها وإعداد تقارير دورية حول أنشطة املصلحة وكذا التتبع 

واملراقبة والتدقيق في جميع األعمال والوثائق الصادرة عن 

 املصلحة1

قيام األقسام واملصالح باملهام املسندة إليهما وفق ما يقتضيه 

الواجب املنهي وتقييدا بضوابط القواعد القانونية ومستلزماتها 

 ملسطرية1ا

يعهد لرؤساء األقسام بإعداد برنامج عمل للوحدات التي 

 يشرفون عليها وإحالتها على مديرية املصالح1

 الفصل السادس

 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشيرة عليه1

  0200يوليوز  .وحرر بإنزكان في

 .: رئيس مجلس جماعة إنزكان، رشيد املعيفياإلمضاء

 0200يوليوز  27يت ملول بتاريخ أأشر عليه عامل عمالة انزكان 

 .: إسماعيل أبوالحقوق اإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املهامقرارات التفويض في 

 

 29بتاريخ  5992قرار لرئيس مجلس جماعة إنزكان رقم 

 اإلمضاءيتعلق التفويض في املهام و  2122غشت 

 

 ؛انزكانرئيس جماعة  إن 

رمضان  02الصادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.

 منه 24.املادة املتعلق بالجماعات، وخاصة 

يوليوز  .2بتاربخ 20/0200بناء على مقتضيات القرار رقم 

املتعلق بتنظيم إدارة جماعة انزكان وتحديد  0200

 .اختصاصاتها

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

يفوض للسيدة: سعاد فائق بصفتها النائب السادس للرئيس 

 التوقيع على جميع الوثائق اإلدارية املتعلقة بمكتب البيئة

وحفظ الصحة والبيطرة باستثناء التسيير اإلداري واألمر 

 .بالصرف

 نيالفصل الثا

 .0200شتنبر  0.يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم 

 :الفصل الثالث

نونبر  42بتاريخ  .1.7يلغي هذا القرار، القرار السابق عدد 

020.1 

 0200غشت  07وحرر بإنركان في 

 رشيد املعيفي1 : رئيـــس املجلس الجماعي،اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05/2122قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد دحو رقم 

في مجال  اإلمضاءاملتعلق بتفويض  2122شتنبر  05بتاريخ 

 .التسيير اإلداري 

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي ألوالد دحو

من  02الصادر في  1.11.1.رقم  بمقتض ى الظهير الشريف

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  7) 341.رمضان 

 .املتعلق بالجماعات 41.3..
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شعبان  3الصادر في  .11.122.وبناء على الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي العام .71.فبراير  03املوافق ) 477.

 .تميمهللوظيفة العمومية كما تم تعديله وت

 07شوال ) 4.الصادر في  .0177174وبناء على املرسوم رقم 

 .( بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات777.شتنبر 

 03بتاريخ  1.31.وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  .020شتنبر 

 .وصالحيات رئيس مجلس الجماعة

 02.7أبريل  01بتاريخ  ../02.7جماعة عدد بناء على قرار ال

 02.7ماي  42املؤشر عليه من قبل السيد وزير الداخلية بتاريخ 

في موضوع تعيين السيد محمد عميمي في منصب مدير املصالح 

 .بجماعة أوالد دحو

فرنسا للسيد رئيس مجلس  إلىوبناء على الزيارة االضطرارية 

 .جماعة أوالد دحو لظروف صحية

 ما يلي:يقرر 

 املادة األولى

مدير املصالح بجماعة أوالد دحو  يفوض للسيد محمد عميمي، 

ذه ليقوم به اإلمضاءالعامل بمصالح هذه الجماعة القيام بمهام 

املهمة مقامي وباملشاركة معي تحت مسؤوليتي ومراقبتي، على كل 

الوثائق واملراسالت املتعلقة بالتسيير اإلداري للجماعة باستثناء 

قرارات املتعلقة بعمليات التوظيف والترقية والعقوبات ال

 .اإلدارية والصفقات العمومية

 املادة الثانية

 في اإلمضاءإن السيد محمد عميمي1 املفوض له بالتوقيع و 

املجال املنصوص عليه بهذا القرار، مطالب بوضع نموذج من 

املختصة؛ حسب ما تفتضيه  الجماعيةإمضاءه لدى املصالح 

 .ين واألنظمة الجاري بها العملالقوان

 املادة الثالثة

 .يخضع هذا القرار للنشر املنصوص عليه قانونا

 املادة الرابعة

شتنبر  7.يبدأ سريان مضمون هذا القرار ابتداء من يوم االثنين 

0200. 

 املادة الخامسة

 ةالجماعيالسادة مدير املصالح  إلىيعهد بتنفيذ هذا القرار  

 .، كل في دائرة اختصاصهالجماعيةاملكاتب ورؤساء املصالح و 

 .0200شتنبر  1.حرر بأوالد دحو في 

 1: رئيس املجلس الجماعي، محمد هدياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي اليكودار امنابها

املتعلق بتفويض  2122غشت  0بتاريخ  22/2122

 اإلداري ملدير املصالح في مجال التدبير  اإلمضاء

نيابة عن الرئيس على الوثائق  اإلمضاءوالتفويض في 

 .قبض املداخيلاملتعلقة ب

 

 23بتاريخ  .11.122.بناء على الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي .71.فبراير  03) 477.شعبان 

 العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه1 

املتعلق  41.3..وبناء على القانون التنظيمي رقم 

 منه 1 21.و  104بالجماعات و السيما الفصل 

ق1م1م بتاريخ   D5229لية رقم وبناء على دورية وزير الداخ

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض امضاء  0227يوليو  1.

 رئيس املجلس الجماعي 1

 يقرر ما يلي

 الفصل األول 

 يفوض للسيد : عبد الرحيم زطام ،  -

 اإلداري  و قبض املداخيل اإلداري في مجال التدبير 

نيابة عن الرئيس على الوثائق  اإلمضاءوالتفويض في 

 قبض مداخيل الجماعة1املتعلقة ب

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه  1 

 0200غشت  .2إيكودار أمنابها فيوحرر ب

  1سعيد بربش الجماعي ، : رئيس املجلساإلمضاء

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة املدنية  

 

 12بتاريخ   03قرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري عدد 

 .يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 2122مارس 

 

 ؛ان رئيس املجلس الجماعي لتامري 

رمضان  02الصادر في 1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

بتنفيذ القانون التنظيمي  02.1يوليوز  7املوافق ل 341.

 20.املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  41.3..
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هجرية  304.رجب  01بتاريخ  .1 201047بمقتض ى الظهير رقم 

املتعلق بالحالة  77147( بتنفيد القانون رقم 0220 أكتوبر 24)

 1منه 1املدنية وخاصة املادة 

 20املؤرخ في  01771111بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون رقم  0220أكتوبر 27) 304.شعبان 

( وخاصة 0220 أكتوبر 24) 304.رجب  01املؤرخ في  771477

 املادة األولى منه1

 يقرر ما يلي

 الفصل األول :

 سيعين السيد احمد اد عبد املالك النائب األول لرئيس املجل

الجماعي لتامري ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 

الحالة املدنية الفرعي إلمي وادار التابع لجماعة تامري ليقوم 

 بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني :

 ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 1

 0200مارس  27حرر بتامري في  

 موالي حسن اإلدريسي ،: رئيس املجلس الجماعي لتامري اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي اليكودار امنابها رقم 

املتعلق بتفويض املهام  2122غشت  0بتاريخ  25/2122

 .بالتوقيع في وثائق الحالة املدنية

 

شعبان  23بتاريخ  .11.122.بناء على الظهير الشريف رقم  

( بمثابة النظام األساس ي العام .71.فبراير  03) 477.

 للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه1 

املتعلق بالجماعات  41.3..بناء على القانون التنظيمي رقم 

 منه 1 102و السيما الفصل 

ق1م1م بتاريخ   D5229بناء على دورية وزير الداخلية رقم 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  0227يوليو  1.

 رئيس املجلس الجماعي 1

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

 يفوض للسيد :املهدي الطاهري  

 صفته :النائب الرابع للرئيس 1 -

في تفويض مهام التوقيع في وثائق الحالة 

 املدنية

 الفصل الثاني

 إبتداء من تاريخ التوقيع عليه  1يبدأ سريان هذا القرار  

 02001غشت  .2إيكودار أمنابها في حرر ب

  1سعيد بربش الجماعي، : رئيس املجلساإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  12/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

املتعلق  2103/  09القرار رقم  يقض ي بإلغاء 2122يوليوز  05

 بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي.

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

 أكتوبر 4) 304.رجب  01الصادر بتاريخ  47-77والقانون رقم 

ية وخاصة الفقرة الثانية من املادة ( املتعلق بالحالة املدن0220

 الخامسة منه1

 304.شعبان  0الصادر في  0-77-111 و املرسوم التطبيقي رقم

املؤرخ في  47-77( املتعلق بتطبيق القانون رقم 0220 أكتوبر 7)

 ( وخاصة املادة األولى منه 02201 أكتوبر 24) 304.رجب  01

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

في اسم السيد :  02.1/../21  بتاريخ 7.رقم يلغى القرار 

 7، السلم  0الحسن أيت أحمد ، مساعد إداري الدرجة 

القاض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي 

 الذي يقع مقره بمركز الجماعة 1

 الفصل الثاني

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/0200.نسندالن بتاريخ  وحرر في تدس ي

 إدار أزوال1 ،رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتاريخ  12/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

املتعلق  2105/  22يقض ي بإلغاء القرار رقم 2122يوليوز  05

 .ضابط الحالة املدنية باملكتب الفرعي بتفويض مهام

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

 أكتوبر 4) 304.رجب  01الصادر بتاريخ  47-77والقانون رقم 

ية وخاصة الفقرة الثانية من املادة ( املتعلق بالحالة املدن0220

 الخامسة منه1

 304.شعبان  0الصادر في  0-77-111 و املرسوم التطبيقي رقم

املؤرخ في  47-77( املتعلق بتطبيق القانون رقم 0220 أكتوبر 7)

 ( وخاصة املادة األولى منه 02201 أكتوبر 24) 304.رجب  01

 يقرر ما يلي :

 

 الفصل األول 

في اسم السيد : علي  2/02.1./23 بتاريخ  07قميلغى القرار ر 

 ،7، السلم  0أيت به ، مساعد إداري الدرجة 

القاض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية باملكتب االفرعي 

 الذي يقع مقره بأيت بنهوى 

 الفصل الثاني

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

 1 4/27/0200.بتاريخ وحرر في تدس ي نسندالن 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  05/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة  2122يوليوز  05

 املدنية

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم: 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177( بتنفيذ القانون رقم 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 ل الفصل األو 

 ،يفوض للسيد:  مبارك أيت صالح

 النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لجماعة تدس ي نسندالن 

القيام بمهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية 

 األصلي الذي يقع بمقر الجماعة 1

 الفصل الثاني

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/02001.نسندالن بتاريخ وحرر في تدس ي 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  02/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

املتعلق  2100/  12يقض ي بإلغاء القرار رقم  2122يوليوز  05

و مطابقة نسخ  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادبتفويض مهام 

 الوثائق ألصولها  باملكتب األصلي.

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

 أكتوبر 4) 304.رجب  01الصادر بتاريخ  47-77والقانون رقم 

ية وخاصة الفقرة الثانية من املادة ( املتعلق بالحالة املدن0220

 الخامسة منه1

 304.شعبان  0الصادر في  0-77-111 و املرسوم التطبيقي رقم

املؤرخ في  47-77( املتعلق بتطبيق القانون رقم 0220 أكتوبر 7)

 ( وخاصة املادة األولى منه 02201 أكتوبر 24) 304.رجب  01

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

في اسم السيد :  ..20/02/.0بتاريخ  27رقم  يلغى القرار 

 7، السلم  0الحسن أيت أحمد ، مساعد إداري الدرجة 
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ة و مطابق اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالقاض ي بتفويض مهام 

نسخ الوثائق ألصولها باملكتب األصلي الذي يقع مقره بمركز 

 الجماعة1

 الفصل الثاني:

 تاريخ التوقيع عليه1 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من

 

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  16/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

مهام ضابط الحالة يقض ي بالتفويض في  2122يوليوز  05

 .املدنية

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم: 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177لقانون رقم ( بتنفيذ ا0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 يفوض للسيد:   علي أيت به 1

 7السلم  0رتبته اإلدارية : مساعد إداري الدرجة  

 والعامل بمصالح هذه الجماعة 1

القيام  بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي  

 الذي يقع مقره بمركز الجماعة1

 الفصل الثاني

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 وال1، إدار أز رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  19/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على الشواهد و  اإلمضاءمتعلق بتفويض 2122يوليوز  05

 الوثائق اإلدارية باملكتب األصلي للحالة املدنية .

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى  من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177( بتنفيذ القانون رقم 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية 1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية 1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 ول الفصل األ 

 يفوض للسيد:   علي أيت به 1 

 7السلم  0رتبته اإلدارية : مساعد إداري الدرجة  

 والعامل بمصالح هذه الجماعة ،

على الوثائق اإلدارية الخاصة  اإلمضاءالقيام  ب 

بالحالة املدنية ، باملكتب األصلي للحالة املدنية بمركز الجماعة 

 ، و كذلك الشواهد اإلدارية التالية :

  شهادة الخاطب 

 شهادة املخطوبة  

 الفصل الثاني 

يزاول املعني باألمر هذه املهمة املتمثلة في التوقيع بالتفويض 

على الوثائق و الشواهد اإلدارية املشار إليها أعاله باملشاركة 

 معي ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار 1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  21/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة  2122يوليوز  05

 املدنية

 

إن رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 

 ؛تدس ي نسندالن
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من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177( بتنفيذ القانون رقم 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 ل الفصل األو 

 يفوض للسيد:   محمد أبكار 1 

 7السلم  0رتبته اإلدارية : مساعد إداري الدرجة  

 والعامل بمصالح هذه الجماعة 1

القيام  بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي  

 الذي يقع مقره بمركز الجماعة1

 الفصل الثاني

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  20/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على الشواهد و  اإلمضاءمتعلق بتفويض 2122يوليوز  05

 الوثائق اإلدارية باملكتب األصلي للحالة املدنية .

 

 إن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نسندالن1

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

ة األولى  من املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقر  4..-3.: 

 منه 1  20.املادة 

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177( بتنفيذ القانون رقم 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية 1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املدنية 1املتعلق بالحالة  .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 

 الفصل األول 

 يفوض للسيد:   محمد أبكار 1 

 7السلم  0رتبته اإلدارية : مساعد إداري الدرجة  

 والعامل بمصالح هذه الجماعة ،

على الوثائق اإلدارية الخاصة بالحالة املدنية ،  اإلمضاءالقيام  ب

 كباملكتب األصلي للحالة املدنية بمركز الجماعة ، و كذل

  الشواهد اإلدارية التالية :

  شهادة الخاطب 

 شهادة املخطوبة  

 الفصل الثاني 

يزاول املعني باألمر هذه املهمة املتمثلة في التوقيع بالتفويض 

على الوثائق و الشواهد اإلدارية املشار إليها أعاله باملشاركة 

 معي ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار 1

  4/27/0200.نسندالن بتاريخ وحرر في تدس ي 

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  22/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على الشواهد و  اإلمضاءمتعلق بتفويض  2122يوليوز  05

 الوثائق اإلدارية باملكتب األصلي للحالة املدنية .

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى  من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177القانون رقم ( بتنفيذ 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية 1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية 1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 يفوض للسيد :   عبد الرحمان الكادح 1 

 7السلم  0رتبته اإلدارية : مساعد تقني الدرجة  

 والعامل بمصالح هذه الجماعة ،

على الوثائق اإلدارية الخاصة بالحالة املدنية ،  اإلمضاءالقيام  ب

باملكتب الفرعي للحالة املدنية بأيت بنهوى ، و كذلك الشواهد 

  اإلدارية التالية :
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  شهادة الخاطب 

 شهادة املخطوبة  

 الفصل الثاني 

يض تمثلة في التوقيع بالتفو يزاول املعني باألمر هذه املهمة امل

على الوثائق و الشواهد اإلدارية املشار إليها أعاله باملشاركة 

 معي ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار 1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 ،إدار أزوال1جلس الجماعيرئيس امل: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  25/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على الشواهد و  اإلمضاءمتعلق بتفويض  2122يوليوز  05

 الوثائق اإلدارية باملكتب األصلي للحالة املدنية .

 

 ؛ندالنإن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نس

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى  من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

رجب  01الصادر في  1201047.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  47177( بتنفيذ القانون رقم 0220 أكتوبر 4) 304.

 بالحالة املدنية 1

يوليوز  3.الصادر في  ..10.1.وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالحالة املدنية 1 .4110بتنفيذ القانون رقم  .020

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 يفوض للسيد:   مبارك أيت صالح 1 

النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لجماعة تدس ي  

 نسندالن ،

على الوثائق اإلدارية الخاصة بالحالة املدنية ،  اإلمضاءالقيام  ب

باملكتب األصلي للحالة املدنية بمركز الجماعة ، و كذلك 

  الشواهد اإلدارية التالية :

  شهادة الخاطب 

 شهادة املخطوبة  

 الفصل الثاني 

ي باألمر هذه املهمة املتمثلة في التوقيع بالتفويض يزاول املعن

على الوثائق و الشواهد اإلدارية املشار إليها أعاله باملشاركة 

 معي ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار 1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ

 ، إدار أزوال1رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55/2122قرار لرئيس املجلس الجماعي للكدية البيضاء رقم 

املتعلق بالتفويض في بمهام ضابط  2122غشت  22بتاريخ 

 الحالة املدنية
 

 إن رئيس املجلس الجماعي للكدية البيضاء

 2الصادر بتاريخ  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

ميالدية، بتنفبذ  02.1يوليوز  27هجرية موافق  341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا  41.3..القانون التنظيمي رقم 

 .منه 20.الفقرة األولى من املادة 

 304.رجب  01الصادر بتاريخ  47177وبمقتض ى القانون رقم 

ميالدية املتعلق بالحالة املدنية  0220 أكتوبر 24هجرية موافق 

 .وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه

شعبان  20بتاريخ  01771111وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 

ميالدية املتعلق بتطبيق  0220 أكتوبر 27هجرية موافق  304.

هجرية  304.رجب  01الصادر بتاريخ  47 - 77القانون رقم 

 .ميالدية وخاصة املادة االولى منه 0220 برأكتو  24موافق 

 يقرر ما يلي:

 : الفصل األول 

 يفوض للسيد : علي امرايت

 الصفة : النائب الثاني للرئيس 

مهمة : ضابط الحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 

 . األصلي ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي

 : الفصل الثاني

 مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1يبدأ سريان 

 0200غشت  00وحرر بالكدية البيضاء في 

 : رئيس املجلس الجماعي، امغار عمراإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد
 

بتاريخ  02/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على  اإلشهاديقض ي بالتفويض في مهام  2122يوليوز  05

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها . اإلمضاءصحة 
 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز  27) 341.رمضان 
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املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 يفوض للسيد:   علي أيت به 1 

 7السلم  0ري الدرجة رتبته اإلدارية : مساعد إدا 

 والعامل بمصالح هذه الجماعة 1

ومطابقة  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالقيام بمهام   

 نسخ الوثائق ألصولها بمركز الجماعة 1

 الفصل الثاني 

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/0200.وحرر في تدس ي نسندالن بتاريخ 

 ، إدار أزوال1س املجلس الجماعيرئي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  00/2122رقم  لرئيس املجلس لتد  ي نسندالن قرار

على  اإلشهاديقض ي بالتفويض في مهام  2122يوليوز  05

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها . اإلمضاءصحة 

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي  لجماعة تدس ي نسندالن

من  02الصادر في  .- 1.-1. بمقتض ى الظهير الشريف رقم

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27) 341.رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة  4..-3.

 منه 1  20.

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 للسيد:  داوود ميالنيفوض 

بصفته النائب  الثالث لرئيس املجلس الجماعي  

 لجماعة تدس ي نسندالن 1

ومطابقة  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالقيام بمهام :  

 نسخ الوثائق ألصولها باملكتب املتواجد بأيت بنهوى1

 الفصل الثاني 

 يبدأ سيران مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه1

  4/27/0200.رر في تدس ي نسندالن بتاريخ وح

 ، إدار أزوال11رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واد نون  –جهة كلميم 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرارات 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص مداوالت املجالس

 

في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ    10مقرر عدد 

استصدار قرار لتحديد منطقة بالتداول بشأن  املتعلقة

 التجديد الحضري ملدينة كلميم

 

املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر إن 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ   0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

ديد استصدار قرار لتحوبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن 

 منطقة التجديد الحضري ملدينة كلميم1

لإلشارة فقد غادر قاعة االجتماعات السادة األعضاء اآلتية 

عملية التصويت على هذه النقطة وهم :  إلىأسمائهم قبل املرور 

  –حيدرا ابراهيم  –محمد الحبيب نازومي  –محمد سالم ملجيدري 

محمد المين حنانة ليعود هذا األخير  –المين هباز  –عائشة حنانة 

 أثناء مناقشة النقط املوالية 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : -

 عضوا  .0عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  .0عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  .0عدد األعضاء املوافقين :  -

 افضين : ال أحدعدد األعضاء الر  -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد           -

 يقرر ما يلي:

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على استصدار قرار 

 لتحديد منطقة التجديد الحضري ملدينة كلميم1

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ   12مقرر عدد 

بالتداول بشأن اتفاقية حول االستغالل املشترك  املتعلقة

للمطرح النهائي للنفايات بمدينة كلميم بين جماعة كلميم 

 .وجماعة أباينو

           

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ   0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.بقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم وط

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن اتفاقية حول 

االستغالل املشترك للمطرح النهائي للنفايات بمدينة كلميم بين 

 أباينو 1جماعة كلميم وجماعة 

لإلشارة فقد غادر قاعة االجتماعات السادة األعضاء اآلتية 

عملية التصويت على هذه النقطة وهم :  إلىأسمائهم قبل املرور 

ابراهيم حيدرا  –محمد الحبيب نازومي  –محمد سالم ملجيدري 

 المين هباز 1 –عائشة حنانة   –

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :   -

 عضوا  07عضاء الحاضرين : عدد األ  -

 عضوا  07عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  07عدد األعضاء املوافقين :  -

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد           -

 يقرر ما يلي:

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية حول  

االستغالل املشترك للمطرح النهائي للنفايات بمدينة كلميم بين 

 جماعة كلميم وجماعة أباينو كما يلي :

املتعلق بامليثاق الجماعي  4..-3.بناء على القانون التنظيمي رقم:

من  02ادر في الص .-1.-1.الصادر بشان تنفيذه الظهير الشريف رقم:

-3.( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم:02.1يوليوز  27)  341.رمضان 

 املتعلق بالجماعات1 4..

 342.صفر  00الصادر بتاريخ  .-27-20بناء على الظهير الشريف رقم:

املتعلق بالتنظيم  .2-31( بشأن تنفيذ القانون رقم:0227فبراير  ..)

 املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها1

ذي القعدة  .2الصادر في  .-7-71.بناء على الظهير الشريف رقم:

املتعلق بالجبايات  21-37( بتنفيذ القانون رقم:0227نونبر  42) .30.

 املحلية1

املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها  .0-22وبناء على املرسوم رقم:

شوال  42بتاريخ  .-21-14.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:

 (02211نونبر  00) 307.

املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق  13/21و بناء على مقتضيات القانون 

 العمومية 1

وبناء على مقتضيات دفتر التحمالت وعقد التدبير املفوض رقم 

املبرم  بين جماعة كلميم وشركة أوزون البيئة والخدمات  20/02.1

 .لميم ملدينة كواملتعلق بالتدبير املفوض لقطاع التطهير الصلب 

وفي إطار تأهيل وتطوير أنظمة تدبير النفايات املنزلية والتحسين من 

مردوديتها على املستوى البيئي واالجتماعي أبرمت جماعة كلميم  وشركة 

جل تدبير أمن  20/02.1لخدمات صفقة تحت عدد أوزون البيئة وا

دينة كلميم  ملمرفق التطهير الصلب بما في ذلك املطرح العمومي املراقب 

والكائن بمحيط تراب جماعة كلميم على قدم جبل تيرت الذي يستجيب 

 لكافة املعايير التقنية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية1

مطارح  إلىوحيث إن الجماعات الترابية املحيطة بمدينة كلميم تفتقر 

 عمومية لطرح النفايات املنزلية بها1

 لتدبير النفايات املنزلية اإلقليمي ي وبما أن دراسة املخطط املدير 

ويزكارن يم كلميم قطب بأقلاعتماد قطبين ب إلىواملماثلة لها قد خلصت 

وقطب كلميم الذي يتضمن إحدى عشرة جماعة من ضمنها جماعة 

جانب مدينة كلميم ، ستستغل مطرحا واحدا مراقبا وهو  إلىأباينو 

تم بجبل تيرت الذي لم ي املطرح املراقب الجديد ملدينة كلميم الكائن

 انجازه بعد1 

وللحد من انتشار املطارح العشوائية ،وإدراكا منها بضرورة التعاون 

املشترك بين الجماعات قصد تدبير النفايات املنزلية واملماثلة لها وفق 

الشروط واملعايير البيئية، يمكن ملطرح مدينة كلميم املراقب الذي 

كة أوزون البيئة والخدمات أن يستغل حاليا  ويدبر من طرف شر 

يستقبل نفايات بعض الجماعات املجاورة ملدينة كلميم التي ال تنتج 

 كميات كبيرة من النفايات 1

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم  خالل دورته العادية لشهر 

 1 0200فبراير 

هر شوبناء على مداوالت املجلس الجماعي الباينو خالل دورته العادية ل

 1 0200فبراير 

 فإن املوقعين :

املجلس الجماعي لكلميم ممثال في شخص رئيسه السيد الحسن 

" جماعة  الطالبي واملشار إليه في كل بنود هذه اإلتفاقية بــ 

 كلميم "

املجلس الجماعي ألباينو ممثال في شخص رئيسه السيد رشيد 

جماعة "  الخيدر واملشار إليه في كل بنود هذه اإلتفاقية بـ

 أباينو "
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 قد اتفقا على ما يلي :

 املادة األولى : األهداف

تحديد الشروط والتدابير التي يمكن من  إلىتهدف هذه االتفاقية 

خاللها لألطراف املتعاقدة إيداع وتفريغ النفايات املنزلية باملطرح 

العمومي املراقب ملدينة كلميم ، كما تحدد طرق تمويل استغالل 

  هذا املطرح 1

 املادة الثانية : شروط االستغالل

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل  إلى ضافةباإل 

في تدبير واستغالل املطارح املراقبة ، فان استغالل املطرح 

العمومي املراقب ملدينة كلميم يتم طبق الشروط التقنية 

 واإلدارية املحددة في دفتر الشروط الخاصة املتعلق بالصفقة

 OZONEاملبرمة بين شركة  20/02.1عدد 

ENVIRONNEMENT ET SERVICES  واملشار إليها فيما بعد

 بالشركة املستغلة وجماعة كلميم 1

وتعتبر جماعة كلميم املحاور الوحيد للشركة املستغلة وتتكلف 

بتتبع ومراقبة كافة األشغال الضرورية لتدبير واستغالل املطرح 

 العمومي املراقب 1

 ة  الثالثة : التزامات جماعة لكلميماملاد

تلتزم جماعة كلميم بالقيام بكافة اإلجراءات لدى الشركة 

املستغلة لتسهيل ولوج وإيداع النفايات من طرف باقي األطراف 

 املتعاقدة باملطرح العمومي املراقب 1

 املادة الرابعة : التزامات جماعة أباينو

 تلتزم جماعة أباينو بما يلي :

لى تعبئة املوارد املالية الضرورية لنقل وطرح العمل ع -

 النفايات حسب الكمية التي تنتجها فعال 1

 التوفر على كل املعدات املالئمة لنقل النفايات1 -

 االقتصار على نقل النفايات املنزلية وما شابهها1 -

تمكين مصالح جماعة كلميم من الئحة املعدات والشاحنات  -

 إلىرة املطرح مع اإلشا إلىت التي ستستخدمها في نقل النفايا

 نوعها ورقم تسجيلها1

  ضرورة تغطية النفايات بشبابيك أو غطاء معين للحيلولة دون

تطاير وتساقط النفايات أثناء نقلها من جماعة أباينو نحو املطرح 

 املراقب ملدينة كلميم 1

  عدم رمي أو اسقاط النفايات من الشاحنات التي تقوم بنقل

النفايات من جماعة أباينو نحو املطرح النهائي املراقب ملدينة كلميم ، 

سواء على الطريق خارج املدار الحضري ملدينة كلميم أو بالطرق داخل 

املدينة ، حيث يتوجب على العمال املرافقين للشاحنة التي تقوم بنقل 

 العمل على إزالتها وتنقيتها فور وقوعها من الشاحنة 1النفايات 

  احترام املسالك واملمرات الداخلية وأماكن اإلفراغ املحددة من

 طرف الشركة املستغلة 1

 املادة  الخامسة : تنظيم وطريقة أداء جماعة أباينو

الطرف في هذه االتفاقية بدفع أو تحويل  تلتزم جماعة أباينو

واجباتها املالية لفائدة جماعة كلميم  بعد توصلها بأمر التحصيل 

ثالثة أشهر بناء على حجم الكميات  4، الذي سيتم إنجازه كل 

التي تم تفريغها باملطرح العمومي املراقب مقابل وصل يسلم 

 لسائق الشاحنة 1

لثمن األحادي ، املتعلق وتحتسب املبالغ املستحقة وفقا ل

باالستغالل واملدرج بالبيان التقديري املفصل الخاص بالصفقة 

درهما ) خمسون درهما  12122املشار إليها أعاله ، واملحدد سلفا بـ 

( عن كل طن دون احتساب الرسوم  مع ضرورة مراعاة قيمة اي 

اشغال اضافية يمكن ان تقوم بها الشركة املفوض لها بالوكالة 

 خر و التي سيتم احتسابها في كشوفات الحسابات 1حين آل  من

يتم تطبيق الثمن األحادي املشار إليه أعاله على حجم النفايات 

املوضوعة فعليا باملطرح الحتساب الواجب الذي ستؤديه جماعة 

 أباينو 1

 املادة  السادسة : مدة صالحية االتفاقية

يها من عد املصادقة علهذه االتفاقية ال تصبح سارية املفعول إال ب

طرف مجلس ي الجماعتين الترابيتين املعنيتين والتأشير عليها من 

طرف السلطات املختصة وهي صالحة ملدة سنة قابلة للتجديد 

التلقائي وفق الشروط املالية التي ستحددها جماعة كلميم ، 

شريطة أن تتم مراجعة مبلغ اإلستغالل في حالة إبرام عقد جديد 

رى حيث سيتم اعتماد املبالغ املالية  الجديدة  مع شركة أخ

املشار إليها في دفتر التحمالت الجديد املبرم مع أي شركة جديدة 

ستتعاقد معها  جماعة كلميم ، خاصة وأن عقد التدبير املفوض 

املبرم بين جماعة كلميم وشركة أوزون البيئة والخدمات سينتهي 

 1 0200ماي  31في 

التفاقية عند اإلغالق النهائي لهذا املطرح وينتهي العمل بهذه ا

واستيفاء جميع املستحقات املترتبة على كل األطراف املعنية أو في 

حالة الرغبة في إنهائها من قبل واحد من األطراف املتعاقدة أو 

 كالهما 1

 االتفاقية إلىاملادة  السابعة : االنضمام 

ون أن  وادن -يميمكن لكل جماعة تابعة للنفوذ الترابي لجهة كلم

تدخل في نطاق قطب مدينة كلميم حسب ما هو وارد في التقسيم 

 لتدبير النفايات اإلقليمي الناتج عن دراسة املخطط املديري 

تفاقية هذه اال إلىيم كلميم االنضمام قلاملنزلية واملماثلة لها أل

شريطة االلتزام بكل مضامينها وموافقة مجلسها على جميع 

 بنودها1
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 الثامنة : لجنة التتبع  املادة

تحدث لجنة التتبع وتضم ممثلين عن كل جماعة موقعة على 

االتفاقية  وتعقد اجتماعاتها كل ثالثة أشهر أو كلما دعت 

ذلك ، يتم على إثرها املصادقة على كميات النفايات  إلىالضرورة 

التي تم إنتاجها من طرف كل جماعة وإنجاز تقرير مفصل يعرض 

طراف املتعاقدة ويمكن أن يحضر أشغالها كل على أنظار األ 

 شخص يرى رئيس اللجنة حضوره مفيدا وضروريا 1

 املادة التاسعة : تسوية النزاعات

إن األطراف املتعاقدة تلتزم بفض النزاعات بالطرق الحبية وذلك 

بعرضها على لجنة خاصة يترأسها السيد والي جهة كلميم وادنون  

 كلميم مع رئيس ي الجماعتين املعنيتين 1 يمأقلعامل 

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ   15مقرر عدد 

املتعلقة بالتداول بشأن إحداث مرفق النقل العمومي 

 الحضري بمدينة كلميم

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ   0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن إحداث مرفق النقل 

 العمومي الحضري بمدينة كلميم 1

لإلشارة فقد غادر قاعة االجتماعات السيد صالح بوعجين 

عملية التصويت على  إلى والسيدة الهام الساعيدي  قبل املرور

 هذه النقطة 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : -

 عضوا  07عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  07عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  01عدد األعضاء املوافقين :  -

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

  .2عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 يقرر ما يلي:

املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على استصدار قرار صادق 

 يتعلق بإحداث مرفق النقل العمومي الحضري بمدينة كلميم1

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ    12مقرر عدد 

املتعلقة بالتداول بشأن تعديل كناش التحمالت الخاص 

 باستغالل منتوج املحطة الطرقية بكلميم

 

هر لش إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ :  0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن تعديل كناش

 التحمالت الخاص باستغالل منتوج املحطة الطرقية بكلميم 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:   -

 عضوا  07عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  07عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  07عدد األعضاء املوافقين :  -

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد  -

 يقرر ما يلي:

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على  تعديل الفصل 

التاسع والفصل السابع والعشرين من كناش التحمالت الخاص 

بمنح رخصة استغالل منتوج املحطة الطرقية بمدينة كلميم  

 كما يلي : 

 ديـبــاجــة

 ؛إن رئيس جماعة كلميم

 341.رمضان  02بتاريخ  .-1.-1.على الظهير الشريف رقم  بناء

املتعلق  41.3..م ( بتنفيذ القانون التنظيمي رق02.1يوليوز  27)

 بالجماعات 1 

 19موافق:  432.صفر  7.بناء على الظهير الشريف بتاريخ و 

املتعلق باألمالك املختصة بالبلديات كما تم تغييره 1921 أكتوبر

 وتتميمه 1 

موافق  411.لى الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع األول بناء عو 

املغير واملتمم للظهير املتعلق باألمالك املختصة  747.مايو  0.

 بالبلديات1 
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جمادى األولى  .2الصادر في  0-0.-437على املرسوم عدد  بناءو 

 ( املتعلق بالصفقات العمومية1 02.4مارس   02) 343.

 04)347.ربيع األول  3ادر في ص .1.7131.بناء على املرسوم و 

( بسن املحاسبة العمومية للجماعات املحلية و 02.7بر ننو 

 مؤسسات التعاون بين الجماعات 1 

املغـير للظهير  1934شتنبر  30 ناء على الظهير الشريف املؤرخ فيبو 

 املتعلق باألمالك البلدية 1 1921 أكتوبر 19الشـريف املـؤرخ في  

املتعلق بتغيير  1954يناير  9لشريف املؤرخ في بناء على الظهير او 

املغير واملتمم للظهير  1937ماي  12الظهير الشـريف الصادر في  

 بشأن امللك البلدي1  1921أكتوبر 19الشريف املؤرخ في  

ربيـع الثانـي  .0بتاريخ   .-7.-7..بنـاء علـى الظهير الشريـف رقـم  و 

 7/42.يذ القانون رقم ( الصادر بتنف 7.7.نونبر  .0) 3.2.

املتعلق بالضرائب والرسوم املستحقة للجماعات املحلية 

 وهيئاتها1 

دجنبر  07بتاريخ  .1 127 027بناء على الظهير الشريف رقم و 

القاض ي  147 27( بتنفيذ القانون  .30.ذي الحجة  1.) 0227

املتعلق بالضرائب  142 7.بمواصلة تنفيذ بعض أحكام القانون 

 املستحقة لفائدة الجماعات املحلية وهيئاتها 1 

موافق  432.لى على القرار الوزيري بتاريخ فاتح جمادى األو  بناءو 

املتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون األمالك  .70.دجنبر  .4

 البلدية كما وقع تغييره وتتميمه1 

من دي الحجة  02الصادر في  2.02.138بناء على املرسوم رقم و 

بتغيير وتتميم القرار السالف  0220مارس  21موافق  300.

 الذكر 1 

من جماد  ..صادر في  1170 ..بناء على قرار وزير الداخلية رقم و 

( بتحديد تأليف لجان طلب ..02مارس  27) 347.اآلخر 

ض املحدود أو باالنتقاء املسبق العروض املفتوح أو طلب العرو 

 كذا لجنة املباراة الخاصة بالجماعات الترابية و مجموعتها 1 و 

على القرار الجماعي في شأن الرسوم والواجبات املستحقة  بناءو 

فبراير  ..بتاريخ : .022/.2الصادر تحت رقم  لجماعة كلميم

022. 1 

 0202مارس  24بتاريخ  RF/1463على الدورية املشتركة رقم  بناءو 

بين السادة وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

حول استعمال منظومة التدبير املندمج للمداخيل في انجاز 

 ترابية ومجموعاتها 1 عمليات شساعة مداخيل الجماعات ال

 21بتاريخ  010..بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

 حول الجبايات املحلية1  0202غشت 

بناء على مقرر املجلس الجماعي لكلميم املتخذ في دورته العادية و 

   0202 أكتوبر 27املنعقدة بتاريخ  0202 أكتوبرلشهر 

بناء على مقرر املجلس الجماعي لكلميم املتخذ في دورته العادية و 

 1 0200فبراير  27لشهر فبراير املنعقدة بتاريخ 

 : يقرر ما يلــــــي

 البند األول : موضوع امللحق

تعديل الفصل التاسع و الفصل السابع  إلىيهدف هذا امللحق 

التحمالت الخاص بمنح رخص استغالل  والعشرين من كناش

 منتج املحطة الطرقية بمدينة كلميم 1

 البند الثاني : الفصلين املعدلين

 الفصل التاسع :

يشتمل الترخيص استخالص واجب العبور جميع الحافالت 

ملدن ا إلىسواء التي نقطة انطالقها مدينة كلميم أو التي تعبر 

ل املراحيض العمومية األخرى عبر مدينة كلميم  وكذا استغال

 املتواجدة داخل املحطة بالجناح املخصص للحافالت 1 

كما يشتمل الترخيص الحافالت التي لها وكاالت األسفار خارج 

 املحطة الطرقية1 

و بخصوص كيفية استغالل هذا املرفق فإنه يتم استخالص 

واجب العبور يوميا من الحافالت املنطلقة من املحطة الطرقية 

وكاالت األسفار خارج املحطة الطرقية أو تلك التي تعبر أو من 

 املحطة 1

و يستمر العمل بهذا الكناش خالل فترة إنجاز أشغال تهيئة 

 املحطة الطرقية 1 

 الفصل السابع و العشرون :

تحدد مدة استغالل منتوج املحطة الطرقية *واجب العبور* 

 ( ثالث سنوات 1 24بمدينة كلميم في )

 الغير معدلة 1 وادث : املالبند الثال

 تبقى باقي فصول  كناش التحمالت األصلي دون أي تعديل 1

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ    13مقرر عدد 

ملحق تعديلي التفاقية الشراكة املتعلقة بالتداول بشأن 

املبرمة بين النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد بكلميم 

 واملجلس الجماعي لكلميم .

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر 

 27ريدة العلنية املنعقدة بتاريخ : خالل جلسته الف 0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1
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ملحق تعديلي وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن  

رة النادي الرياض ي باب الصحراء لكالتفاقية الشراكة املبرمة بين 

 اليد بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  07عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  07عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  07عدد األعضاء املوافقين :  -

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد  -

 يقرر ما يلي:

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على ملحق تعديلي 

التفاقية الشراكة املبرمة بين النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة 

 اليد بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم كما يلي :

 ديـبــاجــة

من رمضان  02الصادر في  1.11.1.بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليو  7هـ املوافق لـ  341.

 املتعلق بالجماعات1 41.3..

طنية املناظرة الو  إلىوبناء على الرسالة السامية امللكية املوجهة 

املوافق ل  307.شوال  04للرياضة املنظمة بالصخيرات بتاريخ 

 022.1 أكتوبر 04

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة  211.7نون رقم  بناء على القا

 ماي 7. بتاريخ 1.70..1.الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  

 منه1 00هـ والسيما املادة  727. شوال 4.م املوافق ل   7.7.

 أكتوبر 07 بتاريخ 01741713بناء على املرسوم التطبيقي رقم 

بتطبيق القانون  3.3.من جمادى األولى  4.املوافق ل   774.

 املشار إليه أعاله1 7121.رقم  

املوافق  3.1.صفر 00بتاريخ   01711334م بناء على املرسوم رق

بسن األنظمة السياسية النموذجية  771. يوليوز  07ل  

للجمعيات الرياضية الهواة أو العصب و الجامعات امللكية 

 املغربية واللجنة الوطنية األوملبية املغربية1

س مار  ..بتاريخ  .4بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة هذه األخيرة  777.

 في التنمية الرياضية1

ل تنمية جأبه الرياضة والتربية البدنية من ونظرا للدور الذي تلع

 املجتمع1

ية دو بناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العا

 1 02.1 أكتوبرلشهر 

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العادية 

 1 0200لشهر فبراير 

 فإن :

املجلس الجماعي لكلميم ممثال في شخص رئيسه السيد الحسن 

" املجلس  الطالبي واملشار إليه في كل بنود هذا امللحق بــ 

 "الجماعي

اليد ممثال في شخص  والنادي الرياض ي باب الصحراء لكرة

رئيسه أو من ينوب عنه واملشار إليه في كل بنود هذا امللحق بـ

 "النادي " 

 اتفقا على ما يلي :

 البند األول : موضوع امللحق 1

تعديل املادة الثانية من اتفاقية الشراكة  إلىيهدف هذا امللحق 

املوقعة بين النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد وجماعة 

 م 1كلمي

 املعدلة 1 وادالبند الثاني : امل

 املادة الثانية :

يلتزم املجلس الجماعي لكلميم بتحويل دعم مالي سنوي لفائدة 

النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد بكلميم ويتم صرف 

املساهمة املالية في الحساب البنكي رقم : 

املفتوح بـالتجاري وفا بنك  7222422.1.12..2274022221

 ليمي اإلقميم وتتم هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن بكل

 لكلميم 1

 ويحدد هذا الدعم على النحو التالي :

 

املوسم الرياض ي  الفئة

 الحالي

020.-0200 

 ابتداء من املوسم الرياض ي املقبل

 

 اإلناث 

البقاء في القسم  درهم 021222.

 الوطني املمتاز

الهبوط للقسم 

 األول 

 درهم 121222 درهم 021222.

البقاء في القسم  درهم 21222. الذكور 

 األول 

عصبة  

 الصحراء

الصعود للقسم 

 الوطني

 املمتاز  

 درهم 121222. درهم 21222.
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 الغير معدلة 1 وادالبند  الثالث : امل

 اتفاقية الشراكة دون أي تعديل 1 موادتبقى باقي  

 البند الرابع :

يسري العمل بهذا امللحق ملدة خمس سنوات ، ويشرع   

في تنفيذه ابتداء من تاريخ التأشير عليه من قبل سلطات 

 1 املراقبة االدارية

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2122فبراير   12بتاريخ  15مقرر عدد 

تمديد اتفاقية الشراكة والتعاون املتعلقة بالتداول بشأن 

بين الجمعية الخيرية اإلسالمية لدار الطالبة بكلميم 

 واملجلس الجماعي لكلميم .

 

الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر إن املجلس 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ   0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

 تمديد اتفاقيةوبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن 

الشراكة والتعاون بين الجمعية الخيرية اإلسالمية لدار الطالبة 

 بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  07عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  07عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  07د األعضاء املوافقين : عد -

 

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد  -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تمديد اتفاقية 

الشراكة والتعاون بين الجمعية الخيرية اإلسالمية لدار الطالبة 

 بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم1

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة   2122فبراير   12بتاريخ   12مقرر عدد 

املتعلقة بالتداول بشأن تجديد عقدي الكراء املتعلقين 

بالقطعة األرضية املقام عليها سوق أمحيريش بمدينة كلميم 

اقف السيارات  والقطعتين األرضيتين املخصصتين ملو

 .والدراجات أمام سوق أمحيريش بمدينة كلميم

 

 العادية  لشهرإن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ  0200فبراير 

 1 0200فبراير  

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

كراء د عقدي التجدي وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن

املتعلقين ب : القطعة األرضية املقام عليها سوق أمحيريش 

بمدينة كلميم والقطعتين األرضيتين املخصصتين ملواقف 

 السيارات والدراجات أمام سوق أمحيريش بمدينة كلميم 1

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي: 

 عضوا  07عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  07عبر عنها : عدد األصوات امل -

 عضوا  07عدد األعضاء املوافقين :  -

 

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد  -

 يقرر ما يلي:

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تجديد عقدي 

س واملجل الكراء املبرمين بين ورثة محمد بن الصديق بيروك

الجماعي لكلميم بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ : 

 درهم واملتعلقين بــ : 071222122

العقد األول يخص قطعة أرضية كائنة بحي آمحيريش بكلميم  

 422واملقام عليها السوق األسبوعي آلمحيريش ، البالغة مساحتها 

( ترتبط متر عرضا ) مائة متر  22.متر طوال ) ثالثمائة متر ( و 

بالطريق الرئيسية كلميم طانطان عبر طريقين ثانويين طولهما 

مترا  ) عشرون مترا ( بسومة  02متر ) مائة متر ( وعرضها  22.

درهما ) ثالثة وعشرون ألف  041122122كرائية شهرية بمبلغ 

 وخمسمائة درهم ( 

العقد الثاني يخص قطعتين أرضيتين كائنتين أمام سوق 

واملقام عليهما مستوقف السيارات ، البالغة  آمحيريش بكلميم

 37مترا طوال )مائة وستة وخمسين مترا ( و  11.مساحة األولى : 

متر مربع  7222متر عرضا ) سبعة وأربعين مترا ( أي ما مجموعه 
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درهم ) الفين وخمسمائة  01122122بسومة كرائية شهرية بمبلغ 

 10112ثمانون مترا ( و متر طوال )  2.درهم ( والثانية مساحتها :  

متر مربع تربطهما بالطريق  1222مترا عرضا أي ما مجموعه 

مة طانطان طريقان ثانويان بسو  إلىالرئيسية املتوجهة من كلميم 

 درهما ) ألف درهم ( 1 1222122.كرائية شهرية بمبلغ 

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 اعي ، عبد الرحمان غيات1: كاتب املجلس الجم اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة املتعلقة  2122فبراير   12بتاريخ    10مقرر عدد 

بالتداول بشأن وضع الجناح املخصص لإلسعافات األولية 

اقع بشارع موالي رشيد بمدينة  املتواجد بالفضاء الجمعوي  الو

لكلميم لجمعية منظمة الهالل  اإلقليمي كلميم رهن إشارة الفرع 

 األحمر املغربي في إطار اتفاقية شراكة وتعاون 

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية  لشهر 

 27خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ :  0200فبراير 

 1 0200اير  فبر 

الصادر بتاريخ  .-1.-1.وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  4..-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   02.1يوليوز  27

 بالجماعات 1

وضع الجناح  وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن

املخصص لإلسعافات األولية املتواجد بالفضاء الجمعوي الواقع 

  اإلقليميرشيد بمدينة كلميم رهن إشارة الفرع  بشارع موالي

لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي في إطار اتفاقية 

 شراكة وتعاون 1

لإلشارة كذلك فقد غادر قاعة االجتماعات السيدين : أحمد 

 عملية التصويت على إلىعبد القادر أبوزيد  قبل املرور   –تامك 

 هذه النقطة 1

 عملية التصويت أسفرت على ما يلي :وحيث إن  

 عضوا  01عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  01عدد األصوات املعبر عنها :  -

 عضوا  01عدد األعضاء املوافقين :  -

 عضوا  01املصوتون بنعم :  -

 عدد األعضاء الرافضين : ال أحد -

 عدد املمتنعين عن التصويت : ال أحد  -

 يقرر ما يلي  :

وضع الجناح  على أعضائه الحاضرين صادق املجلس بإجماع

املخصص لإلسعافات األولية املتواجد بالفضاء الجمعوي الواقع 

  اإلقليميبشارع موالي رشيد بمدينة كلميم رهن إشارة الفرع 

لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي في إطار اتفاقية 

 شراكة وتعاون كما يلي:

 الديباجة

رمضان  02الصادر في  1.11.1.رقم  بناء على الظهير الشريف

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز  27املوافق ل  341.

 املتعلق بالجماعات1 41.3..

جمادي  24الصادر في  11.1471.بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق بقانون تأسيس  .71.نونبر  1.املوافق ل  .47.األولى 

 الجمعيات كما تم تتميمه1

شوال  7.املؤرخ ب  .117107.على الظهير الشريف رقم  بناء

املنظم للمراقبة املالية للدولة  712.أبريل  3.املوافق ل  477.

على الجمعيات واملنظمات املستفيدة من الدعم املالي للدولة 

والجماعات العمومية ،كما تم تغييره وتتميمه ،وكذا القرار 

علق بالتنظيم املالي املت 717.يناير  42الوزاري املؤرخ في 

واملحاسبي للجمعيات املستفيدة دوريا من الدعم املالي لإلدارات 

 واملرافق العمومية 1

املتعلق بنظام األمالك العقارية  171.7بناء على القانون رقم 

 00املوافق ل  330.ذي الحجة  ..للجماعات الترابية الصادر في 

 020.1يوليوز 

 عية منظمة الهالل األحمر املغربي1بناء على النظام األساس ي لجم

واعتبارا للدور الفعال الذي تقوم به الجماعات الترابية املتمثل في 

تقوية دعائم وأسس املقاربة التشاركية مع فعاليات املجتمع 

 ع حقيقي للتنمية الثقافية واالجتماعية 1أقال املدني من أجل 

راف هذه واعتبارا لإلرادة املشتركة املعبر عنها من لدن أط

النهوض بالخدمات املرتبطة بالصحة  إلىاالتفاقية والهادفة 

 املجتمعية واإلسعاف1 

و بناء على مداوالت املجلس التداولي لجماعة كلميم خالل دورته 

 1 0200العادية لشهر فبراير 

 تم االتفاق على ما يلي:

 املادة األولى : موضوع االتفاقية 1

تحديد شروط وضع الجماعة للجناح  إلىترمي هذه االتفاقية 

املخصص لإلسعافات األولية املتواجد بالفضاء الجمعوي بشارع 

ميم لكل اإلقليمي موالي رشيد بمدينة كلميم رهن إشارة الفرع 

 لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي 1

 املادة الثانية : األهداف

 ما يلي : إلىتهدف هذه االتفاقية 

 في مجال التنمية الصحية واالجتماعية1تعزيز سبل التعاون 

إنجاز أنشطة ومشاريع مشتركة في مجال التطوع واإلغاثة وإدارة 

 وتدبير الكوارث 1
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االهتمام بالتكوين والرفع من قدرات املتطوعات واملتطوعين في 

 اإلسعافات األولية 1

املساهمة في محاربة كل الظواهر السلبية للمجتمع عبر تمكين 

النخراط في املجال التطوعي وفق منظور تربوي الشباب من ا

 واجتماعي1

 املادة الثالثة : اإلشراف العام

لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر  اإلقليمي الفرع  إلىيعهد 

املغربي بمهمة تسيير الجناح املخصص لإلسعافات األولية 

 املتواجد بالفضاء الجمعوي 1

 املادة الرابعة : التزامات الجماعة

 تحدد التزامات الجماعة فيما يلي :ت

وضع الجناح املخصص لإلسعافات األولية ) يشمل املكونات 

(  بهو لالستقبال –مرافق صحية  –التالية قاعة للعالج ـ مكتب 

املتواجد بالفضاء الجمعوي الواقع بشارع موالي رشيد بمدينة 

 للكلميم لجمعية منظمة الهال اإلقليمي كلميم رهن إشارة الفرع 

 األحمر املغربي 1

تسليم املعدات واألدوات املحددة في الالئحة رفقته للفرع 

 لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي بكلميم  اإلقليمي 

 1 املاءتحمل مصاريف استهالك الكهرباء و 

لكلميم لجمعية  اإلقليمي املادة الخامسة : التزامات الفرع 

 منظمة الهالل األحمر املغربي 1

 فيما يلي : اإلقليمي تتحدد التزامات الفرع 

تخصيص الجناح املوضوع رهن إشارته للخدمات االجتماعية  -

 املرتبطة بالصحة املجتمعية واإلسعاف 1

إعداد برنامج عمل سنوي لتسيير هذا الجناح وتنشيطه يتم  -

 عرضه على اللجنة املختصة باملجلس1

املقدمة بهذا  موافاة الجماعة بتقارير دورية حول الخدمات -

 الجناح 1

أية إصالحات داخل البناية القائمة دون  إدخالعدم القيام ب -

إذن صريح من الجماعة في إطار الضوابط القانونية املعمول 

 بها 1

عدم السماح ألية هيئة أخرى بمزاولة أي نشاط  بهذا الجناح  -

 دون إذن صريح من الجماعة 1

تأطير ساكنة  تعبئة خبرات وكفاءات الهالل األحمر قصد -

 الجماعة في االسعافات األولية1

 املادة السادسة : مدة االتفاقية

يتم العمل بهذه االتفاقية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، 

 وتدخل بنودها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليها1

 

 املادة السابعة : فسخ االتفاقية

عدم تنفيذ الفرع  يحق للجماعة فسخ هذه االتفاقية في حالة

لكلميم لجمعية منظمة الهالل األحمر املغربي اللتزاماته  اإلقليمي 

 املرتبطة بتنفيذها أو متى اقتضت املصلحة العامة للجماعة ذلك1 

 ي اإلقليموتسترجع الجماعة الجناح املوضوع رهن إشارة الفرع 

 والتحسينات املنجزة به مجانا  دون قيد وال شرط  1

 الثامنة : حل الخالفاتاملادة 

يتم حل كل نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ أحد بنود هذه االتفاقية 

 لىإبشكل توافقي بين الطرفين املتعاقدين، وإذا لم يتم التوصل 

تحكيم السيد والي جهة كلميم واد نون عامل  إلىحل يتم اللجوء 

كلميم ، وفي حالة تعذر ذلك  يحال النزاع على املحاكم  يمأقل

 املختصة 1

 املادة التاسعة : تعديل االتفاقية

كل تعديل أو تغيير في بنود هذه االتفاقية ينبغي أن يكون محل 

 توافق بين األطراف املتعاقدة وأن يضمن في مالحق 

 املادة العاشرة : إشهار االتفاقية

 هذه االتفاقية بكل الوسائل املتاحة 1يعمل الطرفان على إشهار 

 : رئيس املجلس الجماعي، الحسن  الطالبي1 اإلمضاء

 : كاتب املجلس الجماعي ، عبد الرحمان غيات1 اإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساقية الحمراء –جهة العيون 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السير والجوالن

 إعداد برنامج عمل الجماعة 
 

 2122/ 08عددلرئيس املجلس الجماعي لجماعة أخفنير  قرار 

 متعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة.2122فبراير  03بتاريخ 

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لجماعة أخفينر 

املتعلق بالجماعات  4..- 3.بناء على القانون التنظيمي رقم و 

من  02صادر في  .1 1.1 1.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

  0. إلى .7من  واد( والسيما امل02.1يوليوز  7) 341.رمضان 

 347.رمضان  04الصادر في  10 1.1 .42وبناء على مرسوم رقم 

عمل الجماعة  ( بتحديد مسطرة إعداد برنامج 02.1يونيو  07)

 وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده1
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وبناء على االجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد بالجماعة 

 0200فبراير  10بتاريخ 

 ما يلي :يقرر 

 املادة األولى

يوضع مشروع إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية أخفنير قيد 

 قيد الدراسة .020  - 0200الدراسة للسنوات 

 املادة الثانية

تبتدئ الدراسة اإلعدادية لبرنامج العمل الجماعة الترابية 

 :حسب الجدول التالي 0200فبراير .0أخفنير ابتداء من 

 

 :

 

 املادة الثالثة

السيد مدير املصالح بالجماعة  إلىهذا القرار  يعهد بتنفيذ

ي كل ف الجماعيةومصلحة التعمير واألشغال ومختلف املصالح  

 دائرة اختصاصه1

 .0200فبراير  1.وحرر بأخفنير في 

 .: رئــــيس جماعة أخفنير، الطاهر اعبيد الباقياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

فبراير  03بتاريخ  12قرار لرئيس مجلس جماعة أخفنير قرار عدد 

يتعلق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 2122

 .النوع

 

 ؛إن رئيس مجلس الجماعة الترابية ألخفنير

 يوليو يونيو ماي   أبريل  مارس   فبراير مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة

 اتخاذ قرار االعداد ونشره وتبليغيه 

 للسيد العامل  

                      

 مرحلة التشخيص :

  جمع املعطيات 

  واملواطناتمشاركة املواطنين 

 والجمعيات في التشخيص التشاركي 

  تحليل املعطيات 

   

    

    

            

                        مرحلة إحصاء  املشاريع

                        مرحلة  تحديد املشاريع ذات األولوية 

                        تقييم موارد الجماعة 

                       بلورة وثيقةمشروع ومنظومة التتبع  

عرض برنامج العمل على اللجان 

 الدائمة 

                      

 املوافقة على برنامج عمل الجماعة 

 وتوجيهه للتأشير عليه 1
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 441.رمضان  02الصادر في  .1 1.1 1.بمقتض ى الظهير الشريف 

املتعلق  4..1 3.بتنفيذ القانون التنظيمي  (02.1يوليو  27هـ )

 منه1 02.بالجماعات خصوصا املادة 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جماعة أخفنير في 

 ؛ .. إلى 10ه مواد

وبناء على مقرر مجلس جماعة أخفنير املتخذ في إطار دورته العادية 

 ؛  0200فبراير  2.لشهر فبراير املنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

تحدث لدى مجلس جماعة أخفنير  0200فبراير  2.ابتداء من 

 هيئة استشارية تدعى هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع1

 الثانيالفصل 

 تتشكل هذه الهيئة كما يلي:

سم الكاملاإل   الصفة داخل الهيئة 

 رئيس الهيئة السالك اعويسة 

 نائب رئيس الهيئة محمد فاتح 

 مقرر الهيئة مصطفى جيجوب 

 نائبة مقرر الهيئة  فاطيمة األنصاري 

 عضو بالهيئة  حانة اعويسة 

 عضو بالهيئة  أهل الطالب ابراهيم 

 عضو بالهيئة  محمد فاضلي   

 عضوة بالهيئة  احمد بالل لخديم 

 عضو بالهيئة  عبد هللا املقراني 

 عضو بالهيئة  ليلى الزهواني 

 عضوة بالهيئة  ابراهيم حداد 

 

 .0200فبراير  1.وحرر بأخفنير في 

 .: رئــــيس جماعة أخفنير، الطاهر اعبيد الباقياإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 قرارات التفويض 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 

 

 15بتاريخ  03/22رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في املهام و  2122فبراير 

 إن رئيس املجلس الجماعي للطاح1

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.1يوليوز 7) 341.

 منه1 24.املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة 

شوال  1بتاريخ  01711171من املرسوم رقم  3وبناء كذلك على املادة 

بسن نظام محاسبة الجماعات  771.شتنبر  42املوافق  471.

 املحلية وهيئاتها1

 يقرر ما يلي 

، النائب األول للرئيس1 ، أحمد محمود الخطاط :يفوض للسيد

 نيابة عني في مجال التعمير1 اإلمضاءتوقيع 

جماعة الطاح الحيز الترابي الذي ينتج فيه هذا  يعتبر نفوذ

ليقوم بهذه املهمة، ، الذي يقع مقره بجماعة الطاح ، التفويض1

 مقامي وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001فبراير  4وحرر بالطاح في 

 1مبارك اعكيك: رئيس املجلس الجماعي، ااإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15بتاريخ  05/22رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 .اإلمضاءيتعلق بالتفويض في املهام و  2122فبراير 

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للطاح

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..{ بتنفيد القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز 7} 341.

 منه1 24.و  20.املتعلق بالجماعات وخصوصا املادتين 

  :يقرر ما يلي

يع توق، النائب الثاني للرئيس1، الحسين الخنش ي :يفوض للسيد

ومطابقة نسخ الوثائق  اإلمضاءنيابة عني على تصحيح  اإلمضاء

 ا1إلصوله
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يعتبر نفوذ جماعة الطاح الحيز الترابي الذي ينتج فيه هذا 

ليقوم بهذه املهمة،  1الذي يقع مقره بجماعة الطاح، التفويض

 مقامي وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001فبراير  4وحرر بالطاح في 

 1الجماعي، امبارك اعكيك : رئيس املجلساإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15بتاريخ  02/22رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في املهام و  2122فبراير 

 إن رئيس املجلس الجماعي للطاح1

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..{ بتنفيد القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز 7} 341.

 منه1 23.املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة 

  :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

يع توق، الصفة مدير املصالح1، بربوش ي محمد عالي  :يفوض للسيد

  في مجال التدبير اإلداري1 اإلمضاء

يعتبر نفوذ جماعة الطاح الحيز الترابي الذي ينتج فيه هذا 

الذي يقع مقره بجماعة الطاح ليقوم بهذه املهمة،   التفويض1

 مقامي وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001فبراير  4وحرر بالطاح في 

 1جماعي، امبارك اعكيك: رئيس املجلس الاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15بتاريخ  00/22رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للطاح

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في املهام و  2122فبراير 

 إن رئيس املجلس الجماعي للطاح1

من رمضان  02صادر في  1.11.1.بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 41.3..{ بتنفيد القانون التنظيمي رقم  02.1يوليوز 7} 341.

 منه1 20.املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة 

 :يقرر ما يلي 

 الفصل األول 

توقيع  بالجماعة، موظف مرسم سيدي عمار بابا :يفوض للسيد

 اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادفي مجال الحالة املدنية و  اإلمضاء

 ومطابقة النسخ ألصولها 

يعتبر نفوذ جماعة الطاح الحيز الترابي الذي ينتج فيه هذا 

وأن يقوم بهذه املهمة،  ، الذي يقع مقره بجماعة الطاح، التفويض1

 مقامي وباملشاركة معي1

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرارإبتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02001فبراير  4بالطاح في وحرر 

 ,: رئيس املجلس الجماعي، امبارك اعكيكاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وادي الذهب –جهة الداخلة 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن مجالس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرارات الصادرة 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشر مقررات اجتماع مجالس الجماعات

 

مقررات اجتماع مجلس جماعة العركوب  في إطار الدورة 

 2122االستثنائية لشهر شتنبر 

 

واملصادقة على مشروع برنامج    املتعلق بالدراسة  22مقرر عدد 

 عمل جماعة العركوب.

 

إن مجلس جماعة العركوب  املجتمع في إطار الدورة االستثنائية   -

ميالدية خالل جلسته   االستثنائية   0200لشهر شتنبر  من سنة 

هجرية  333.صفر  1.املوافق ل  0200شتنبر   4.املنعقدة بتاريخ 

 ادية عشرة صباحا1 بمقر  الجماعة على الساعة الح

املتعلق  4..-3.طبقا ملقتظيات القانون التنظيمي رقم  -

 بالجماعات1

واملصادقة على  بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة

 مشروع برنامج   عمل جماعة العركوب

 و بعد اللجوء لعملية اإلقتراع العلني  

 وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي -

              عدد األعضاء الحاضرين     (.4  ستة عشر عضوا  ) 

           عدد األصوات املعبر عنها    (.4 ستة عشر عضوا ) 

       عدد األعضاء املوافقين        (.2ستة عشر  عضو  ) 

 الصفة داخل املجلس             سم الشخص ي والعائلي اإل  

 :   رئيس املجلس                              صالح بوسيف 

 :   النائب األول للرئيس   عبد هللا براي                                  
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 احمد يعقوب ديدة                         :   النائب الثاني للرئيس 

 بكار الغيالني                                   :  النائب الثالث  للرئيس  

 يخ املامي                        : كاتب املجلسوناتي الش 

 :  نائب كاتب املجلس       الشريف الدليمي                       

 بوسيف يحظيه                                :  عضو مستشار                                              

 :   عضو مستشار                      محمد سيدينا براي                          

 افنينة بوسيف                                 :   عضو مستشار   

 غالنة بكار                       : عضو مستشار   

 حنان ملينة                        : عضو مستشار   

      عدد األعضاء الرافضين        (24 ثالتة  عضوا ) 

 الزاوي                                     : عضو مستشار سالمة

 :   عضو مستشار      الزاوي براهيم السالم                 

 وناتي الشيخ املامي                        : كاتب املجلس

     عدد املمتنعين عن التصويت   22 ال أحد 

 :يقرر ما يلي 

صادق مجلس جماعة  العركوب باالغلبية املطلقة للسادة األعضاء 

 مشروع برنامج عمل جماعة العركوبالحاضرين على   

 توقيع رئيس املجلس                             توقيع كاتب املجلس

 صالح بوسيف                                           وناتي الشيخ املامي

 

 بدعم جمعيات املجتمع املدني.ملتعلق ا  25مقرر عدد  

 

 بدعم جمعيات املجتمع املدني1 املتعلق 04مقرر عدد  

 ةإن مجلس جماعة العركوب  املجتمع في إطار الدورة االستثنائي  -

خالل جلسته ااالستثنائية املنعقدة  0200لشهرشتنبر  من سنة 

هجرية بمقر   333.صفر1.املوافق ل  0200شتنر  4.بتاريخ

 الجماعة على الساعة الحادية عشرة صباحا1 

املتعلق  4..-3.طبقا ملقتظيات القانون التنظيمي رقم  -

 بالجماعات1

بدعم جمعيات املجتمع  بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة -

 املدني1

 للجوء لعملية اإلقتراع العلني  و بعد ا

 وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي -

              عدد األعضاء الحاضرين     (.4  ستة عشر عضوا  ) 

           عدد األصوات املعبر عنها    (.4 ستة عشر عضوا ) 

       عدد األعضاء املوافقين        (.4ستة عشر  عضو  ) 

 الصفة داخل املجلس             الشخص ي والعائلي  اسمإا

 :   رئيس املجلس                              صالح بوسيف

 :   النائب األول للرئيس   عبد هللا براي                                 

 احمد يعقوب ديدة                         :   النائب الثاني للرئيس

 :  النائب الثالث  للرئيس                                    بكار الغيالني

 وناتي الشيخ املامي                        : كاتب املجلس

 :  نائب كاتب املجلس       الشريف الدليمي                       

 :  عضو مستشار                                                                             بوسيف يحظيه

 محمد سيدينا براي                          :   عضو مستشار                     

 سالمة الزاوي                                     : عضو مستشار

 :   عضو مستشار                  الزاوي براهيم السالم     

 افنينة بوسيف                                 :   عضو مستشار  

 غالنة بكار                       : عضو مستشار  

 حنان ملينة                        : عضو مستشار  

 ال أحد    22عدد املمتنعين عن التصويت    

 :يقرر ما يلي 

صادق مجلس جماعة  العركوب بإجماع السادة األعضاء 

على دعم جمعيات املجتمع املدني على الشكل الحاضرين 

 التالي:

 

 املبلغ املقترح حامل املشروع

جمعية الخيرات االجتماعية 

 والثقافية والرياضية
 عشرون ألف درهم

العصبة املغربية لحماية 

الطفولة جهة الداخلة وادي 

 الذهب

 عشرون ألف درهم 

جمعية ضياء للتنمية والتكافل 

 بجهة الداخلة وادي الذهب 
 عشرون ألف درهم

جمعية أيك لحماية األسرة 

 بجهة الداخلة وادي الذهب
 عشرون ألف درهم

جمعية اتحاد مبادرات 

املواطنة للتنمية وحفظ التنوع 

 التراثي

 عشرون ألف درهم 

 عشرون ألف درهم  جمعية اتحاد منمي اإلبل
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جمعية هواة ومحترفي الصيد 

 بالقصبة

 عشرون ألف درهم 

جمعية العركوب املتعددة 

 االختصاصات 

 عشرون ألف درهم 

 عشرون ألف درهم  جمعية اإلمل النسوية

 عشرون ألف درهم  جمعية طيبة

جمعية نادي العركوب لكرة 

 القدم 

 ثالثون ألف درهم 

 جمعية أبطال بئر انزران

للتايكواندو وفنون   الحرب 

 القتالية

 عشرة االف درهم

 

 توقيع رئيس املجلس                                   توقيع كاتب املجلس

 صالح بوسيف                                            وناتي الشيخ املامي

 

 بتعديل القرار الجبائي.املتعلق   22مقرر عدد  

 

العركوب املجتمع في إطار الدورة االستثنائية  إن مجلس جماعة

ل جلسته االستثنائية املنعقدة خال 0200لشهرشتنبر من سنة 

هجرية بمقر   333.صفر  1.املوافق ل  0200شتنبر  4.ريخ ابت

 الجماعة على الساعة الحادية عشرة صباحا1 

املتعلق  4..-3.طبقا ملقتظيات القانون التنظيمي رقم  -

 بالجماعات1

 بتعديل القرار الجبائي دراسة املجلس للنقطة املتعلقة عد -

 وبعد اللجوء لعملية اإلقتراع العلني  

 وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي -

              عدد األعضاء الحاضرين     (.4  ستة عشر عضوا  ) 

           عدد األصوات املعبر عنها    (.4 ستة عشر عضوا ) 

       عدد األعضاء املوافقين        (.4ستة عشر  عضو  ) 

 الصفة داخل املجلس             سم الشخص ي والعائلي اإل 

 :   رئيس املجلس                              صالح بوسيف

 :   النائب األول للرئيس   عبد هللا براي                                 

 :   النائب الثاني للرئيس                         احمد يعقوب ديدة

 بكار الغيالني                                   :  النائب الثالث  للرئيس 

 وناتي الشيخ املامي                        : كاتب املجلس

 :  نائب كاتب املجلس       الشريف الدليمي                       

 :  عضو مستشار                                         بوسيف يحظيه 

 محمد سيدينا براي                          :   عضو مستشار                     

 سالمة الزاوي                                     : عضو مستشار

 :   عضو مستشار      الزاوي براهيم السالم                 

 ينة بوسيف                                 :   عضو مستشار  افن

 غالنة بكار                       : عضو مستشار  

 حنان ملينة                        : عضو مستشار  

     عدد املمتنعين عن التصويت   22 ال أحد 

 :يقرر ما يلي 

صادق مجلس جماعة العركوب بإجماع السادة األعضاء الحاضرين 

محال  تعديل القرار الجبائي وذلك بالرفع من سعر الرسم علعلى 

وسعر الرسم على عمليات تجزئة  7% إلى 0%بيع املشروبات من 

 11% إلى 3%األراض ي من 

 توقيع رئيس املجلس                             توقيع كاتب املجلس

 لح بوسيف                                         وناتي الشيخ املاميصا

 طلب وعاء عقاري من أجل إنجاز تجزئة سكنية.  23مقرر عدد  

 

إن مجلس جماعة العركوب1 املجتمع في إطار الدورة االستثنائية 

جلسته االستثنائية املنعقدة  خالل 0200لشهرشتنبر من سنة 

هجرية بمقر   333.صفر  1.املوافق ل  0200شتنبر  4.يخ ار بت

 الجماعة على الساعة الحادية عشرة صباحا1 

املتعلق  4..-3.طبقا ملقتظيات القانون التنظيمي رقم  -

 بالجماعات1

وعاء عقاري من أجل  بطلب بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة -

 إنجاز تجزئة سكنية1

 و بعد اللجوء لعملية اإلقتراع العلني  

 وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي -

              عدد األعضاء الحاضرين     (.4  ستة عشر عضوا  ) 

           عدد األصوات املعبر عنها    (.4 ستة عشر عضوا ) 

       عدد األعضاء املوافقين        (.4ستة عشر  عضو  ) 

 الصفة داخل املجلس             الشخص ي والعائلي  سماإل 

 :   رئيس املجلس                              صالح بوسيف

 :   النائب األول للرئيس   عبد هللا براي                                 

 احمد يعقوب ديدة                         :   النائب الثاني للرئيس

 :  النائب الثالث  للرئيس                                    بكار الغيالني
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 وناتي الشيخ املامي                        : كاتب املجلس

 :  نائب كاتب املجلس       الشريف الدليمي                       

                           بوسيف يحظيه                                :  عضو مستشار                   

 محمد سيدينا براي                          :   عضو مستشار                     

 سالمة الزاوي                                     : عضو مستشار

 :   عضو مستشار      الزاوي براهيم السالم                 

 :   عضو مستشار                افنينة بوسيف                   

 غالنة بكار                       : عضو مستشار  

 حنان ملينة                        : عضو مستشار  

     عدد املمتنعين عن التصويت   22 ال أحد 

 :يقرر ما يلي 

صادق مجلس جماعة العركوب بإجماع السادة األعضاء 

 عقاري من أجل إنجاز تجزئة سكنية1طلب وعاء الحاضرين على 

 توقيع رئيس املجلس                             توقيع كاتب املجلس

 صالح بوسيف                                          وناتي الشيخ املامي
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