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مع سحب  املخالفة* متابعة املستفيد املرخص له املعني املسؤول عن 
 الرخصة و إلغاؤها . 

 املشار إليه أعاله . 96.9* تطبيق الغرامة املالية طبقا للقانون رقم 

 الفصل التاسع و العشرون:

تحدد مبالغ الغرامات الجزافية و كذا الجزاءات حسب نوعية 
تم الترخيص لها، حسب  املخالفات املرتكبة من طرف أصحاب املحالت التي

 لي :الجدول التا

العقوبات 
 التكميلية

العقوبة املحددة عن ارتكاب 
 املخالفة

 نوعية املخالفة

 الحد األقص ى
 للغرامة

الحد األدنى 
 للغرامة

تضاعف الغرامة 
بتعدد املخالفات 
أو إزالة و تصحيح 

 األعمال

عدم املحافظة على نظافة  درهم 100 درهم 200
 املحل 

تضاعف الغرامة 
بتعدد املخالفات 

زالة و تصحيح أو إ
 األعمال

رمي بقايا األطعمة و النفايات  درهم 100 درهم 200
و األشياء الغير املستعملة 
خارج املحل و وضعها على 
 الرصيف أو في الطريق املعبد

اإلغالق اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق  
 املخالف حسب كل مخالفة

القيام باألعمال التي تمس 
اليد و باألخالق العامة، و التق

العادات، أو النظام العام 
الرخصة  مخالفة ملضمون 

 املسلمة لصاحب املحل 
اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املخالف حسب 

 كل مخالفة
مخالفة القرارات الفردية 
الصادرة عن رئيس املجلس 

و مختلف  الجماعي 
 السلطات املحلية و األمنية 

 الباب التاسع : أحكام عامة
 الثون :الفصل الث

على التاجر أو الحرفي أن يفسح املجال أمام املصالح الجماعية 
و البيانات التي من   املختصة للقيام بمهام املراقبة، و يقدم جميع الوثائق 

 شأنها تسهيل مأموريتها.
 الفصل الواحد و الثالثون :

تحت يمارس صاحب املحل النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي  
، و هو مسؤول عن جودة املواد و الخدمات و ملدنية و الجنائيةمسؤوليته ا

 األثمان املطبقة و ذلك طبقا للقوانين و التنظيمات املعمول هها.
 الفصل الثاني و  الثالثون:

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس الجماعة و السيد مدير 
 ي دائرة اختصاصه .مصالح الجماعة و املصلحة املكلفة بالشرطة اإلدارية كل ف

 حسن صناك :إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق بتنظيم الرخص  2017مايو  02بتاريخ  319قرار تنظيمي رقم 
 االقتصادية

 
 رئيــس جماعـــة ســـال:

من  20لصادر في ا 1.15.85بنـاء على الظهير الشريف رقم  -
 113.14التنظيمي رقم  ( بتنفيذ  القانون 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

 املتعلق بالجماعات؛

ذي  19الصادر في  1.07.195بنـاء علـى الظهير الشريف رقم  -
املتعلق  47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30) 1428القعدة 

 بجبايات الجماعات املحلية؛
 18) 1358ذي الحجـة  8هير الشريف املـؤرخ فـي بنـاء علـى الظ -

 أو توسيعها؛ ( يتعلـق بإحداث املؤسسات الصناعية أو التجارية1940ينايـر 
غشت  25) 1332شوال  03بنـاء علـى الظهير الشريف املؤرخ في  -

( في تنظيم املحالت املضرة بالصحة واملحالت املزعجة واملحالت 1914
 وتتميمه؛رة كما تم تغييره يطخال

من ذي  15بتاريخ  1.92.31بنـاء علـى الظهيـر الشريف رقم  -
املتعلق  90.12القانون رقم  ( بشأن إصدار1992يونيو  17) 1412الحجة 

 بالتعمير؛
صفر  26الصادر في  1.10.08بناء على الظهير الشريف رقم  -

 املتعلق بالسالمة 28.07( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431
 الصحية للمواد الغذائية؛

من ربيع  14الصادر في  1.11.03بناء على الظهير الشريف رقم  -
بتحديد التدابير  31.08( بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18) 1432األول 

 لحماية املستهلك؛
             1334محرم  30بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ  -

بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لوقاية  ( املتعلق1915دجنبر  08)
 الصحة العمومية والنظافة في املدن؛

من شوال  13صادر في  16.99بناء على الظهير الشريف رقم  -
املتعلق بكراء  49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437

العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 
 الحرفي؛

         1421رمضان  10بتاريخ  02.00.425بنـاء علـى املرسوم رقم  -
( املتعلق بمراقبة  إنتاج وتسويق الحليب واملنتجات 2000دجنبر  07)

 الحليبية؛
                1400رجب  11بتاريخ  2.78.157* بنـاء على املرسوم رقم 

بيـر الراميـة إلـى ( بتحديد الشروط التي تنفذ تلقائيـا التدا1980ماي  26)
على الصحة   استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة

 العمومية؛
   1434مـن رجب  13صـادر في  2.13.424* بنـاء علـى املرسـوم رقـم 

( باملوافقة على ضبط البناء العام املحدد لشكل وشروط 2013ماي  24)
ص التشريعية املتعلقة تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصو 

بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 
 والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

املحـدد  2016يونيـو 6بتاريخ  236بنـاء علـى القـرار الجبائي رقم  -
لنسـب وأسعـار الضرائـب والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة 

 ؛ميزانية جماعة سال
بناء على مداولة املجلس الجماعي ملدينة سال املجتمع في إطار  -

فبراير  21، في الجلسة املنعقدة بتاريخ 2017دورته العادية لشهر فبراير 
2017. 

 :قرر ما يلي :ي
 الفصـل األول : مقتضيــات عامــة

 :1املــادة 
املتعلق بالجماعات  113.14عمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  هبتنفيذ  الصادر
منه املخولـة لرئيـس املجلس  236و 100( ال سيما املواد 2015يوليوز  7)

صالحيات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة   الجماعي
لى رؤساء والسكينة العمومية وسالمة املرور والتي يمكن تفويض بعضها إ

 املقاطعات.
ويضبط هذا القرار التنظيمي شروط استغالل املحالت في مزاولة 

 األنشطة التجارية.
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 : 2املــادة 
يهـدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الضرورية الواجب توفرها عند 
إحداث املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة وكذلك تنظيم األنشطة 

اعية غير املنظمة حتى يتم توحيد املساطر التجارية والحرفية والصن
أو التصريح طبقا   واإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص 

 للقوانين واألنظمة الجاري هها العمل.
 : 3املــادة 

يتعيـن على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص أو اإلدالء بتصريح   
ط القانونيـة املنظمـة إلى املصالح املختصة أن يطلع على القواعد والضوابـ

على الصحة   للشرطـة اإلدارية خاصة ما يتعلق منها بالتعمير واملحافظة 
والنظافة العموميتين وعلى سالمة املواطنين والقواعد العامة املنظمة للسير 

 والجوالن وكذا القرارات التنظيمية الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
 : 4املــادة 

أو خدماتي إال  محل في نشاط تجاري أو حرفي ال يجـوز استغالل أي
على ترخيص من طرف املصالح املختصة بالجماعة أو وصل بعد الحصول

 تصريح مسلم من طرف مجلس املقاطعة املعني.
و أالفصـل الثانـي : تحديد الوثائق املطلوبة املتعلقة بمزاولة األنشطة التجارية 

 الحرفية أو الخدماتية:
 : 5املــادة 

ستثناء املهن واملؤسسات التجارية والصناعية املنظمة بنصوص با
خاصة، فإن باقي األنشطة التجارية والحرفية والخدماتية املمارسة داخل 

حسب موضوعها ونوعيتها وما  )ب(و  )أ(تراب الجماعة تصنف إلى قائمتين 
 تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة. 

 ائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية الخاضعة للتصريح :: الوث 6املــادة 
في   يتوجب على كل شخـص يرغب في فتـح محل قصد استغالله

أن القائمة )أ( ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أوخدماتي مصنف في 
يتقدم إلى املصالح املختصة باملقاطعة التابع لنفوذها ويدلي بالتصريح مرفوقا 

 رية.بالوثائق الضرو 
تشمل األنشطة التجارية املنصوص عليها في الجدول  القائمة )أ(:

التالي وتقتض ي مزاولتها الحصول على وصل بتصريح مسلم من طرف مجلس 
 املقاطعة: 

 

 املالحظـــات نوعيـــة النشــــاط املــــزاول  ر.ت

  بيع املواد الغذائية  1
  بيع املأكوالت الخفيفة 2
  راء واللحوم البيضاءبيع اللحوم الحم 3
  الخياطة العصرية والتقليدية 4
  املحلبات 5
  وراقة –مكتبة  6
  بيع الفواكه و الخضروات 7
  الحالقة  8
  بيع العطور واألكسسوارات واملستلزمات النسائية 9

  بيع البن و القهوة 10
  بيع الدواجن )الحي أو املذبوح( 11

  ية واإللكترونيةإصالح األدوات الكهربائ 12

  بيع األسماك 13
  آستوديو التصوير 14
  بيع املثلجات 15
  خدمات الطباعة والنسخ 16
  بيع الزهور  17
  بيع الشوكوالط 18

  بيع األقمشة و املالبس واألحذية 19
  بيع السجاد و النجادة واملفروشات املنزلية 20

21 
ختلفة سواء بيـع األدوات و األوانـي املنزليـة امل

املصنوعة مـن املعـادن أو الزجاج أو البالستيك أو 
 الكريستال أو الفخار أو السراميك

 

  بيع ألعاب األطفال 22
  بيع األجهزة الكهربائية 23
  بيع العطور ومواد التجميل 24
  بيع مواد النظافة 25
  مخدع هاتفي 26
  بيع الجرائد 27
  بيع الخشب 28
  اقيربيع العق 29
  مقهى أنترنيت 30
  بيع التوابل 31
  بيع الزيتون و املخلالت 32
  بيع و إصالح لوازم الهاتف النقال 33
  بيع األجهزة الفالحية 34
  بيع األسمدة 35
  بيع و صنع الخيام 36
  بيع و إصالح أجهزة الحاسوب 37
  بيع بطاريات السيارة 38
  كاتب عمومي 39

  ريةوكالة تجا 40
  وكالة عقارية 41
  وكالة خدماتية 42
  إسكافي 43
  بيع وخياطة األفرشة 44
  بيع املالبس واملعدات الرياضية 45
  بيع قطاع غيار السيارات 46
  بيع وكراء معدات الحفالت 47
  بيع وكراء األالت املوسيقية 48
  بيع اإلسفنج 49
  بيع النباتات 50
  حاتبيع الصور واللو  51
  بيع العجالت 52
  بيع املالبس الجاهزة 53

من  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد
 أنشطة.
 :)الوثائق املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للتصريح )قائمة أ 

تقديم تصريح من طرف املعني باألمر مصادق عليه وفق النموذج املوحد  -1
 عات.واملعتمد من طرف املقاط

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها. -2
آخر وصل  أونسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه  -3

 . اإلمضاء أشهر بالنسبة للمكتري مصحح  3الكراء ال يتعدى 
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة إلى نوع النشاط 

من القانون رقم  22اء وفقا ملقتضيات املادة املراد استغالله في عقد الكر 
املتعلق بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري  49.16

 أو الصناعي أو الحرفي.
 ( صور قوتوغرافية.2) -4
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شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة الكفاءة املهنية بالنسبة للحرف  -5
 التي تتطلب ذلك.

 للشركات. القانون األساس ي بالنسبة  -6
 باحترام مقتضيات دفتر الشروط و اإلمضاء تقديم التزام مصحح  -7

 التحمالت في حالة وجوده.
 : 7املــادة 

فـي إطار اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بمجال تنظيم األنشطة 
الخدماتية ستنجز  دفاتر للشروط والتحمالت، تحدد  التجارية والحرفية و

  وفرها بالنسبة لألنشطة التي تتطلب ذلك.شروط الصحة والسالمة الالزم ت
 : 8املــادة 

بعد استيفاء امللف لجميع الوثائق املطلوبة يتسلم املستغل وصال 
 باستالم التصريح مسلم من طرف مصالح املقاطعة.

 : 9املــادة 
في   يتعين  على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح

 الحاالت التالية : 
يقم باستغالل املحل التجاري أو الحرفي بعد مرور أكثر من سنة  إذا لم -

 على إيداع التصريح ؛
أو الخدماتي باملحل  إذا توقف عن ممارسة النشاط التجاري أو الحرفي -

 موضوع التصريح ملدة تزيد عن سنة ؛
 تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي ؛  -
 بيع املحل أو تجديد عقد الكراء. -

 :10ـادة املـ
الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية الخاضعة ملسطرة  
 الترخيص:

يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله ملمارسة 
 نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أن يقدم طلبا في املوضوع إلى رئيس الجماعة. 

الحصول تشمل األنشطة التجارية التي تقتض ي مزاولتها  القائمة )ب(:
 على ترخيص مسلم من طرف رئيس الجماعة:

 
 مالحظات نوعية النشاط املزاول  ر.ت

  الحمامات و الرشاشات 1
  املطاعم 2
  املصبنات 3
  املقاهي 4
  املخبزات العصرية 5
  املطحنات )خاصة بالتوابل( 6
  صنع املثلجات و بيعها 7
  قاعات األفراح 8
  نية و الكولفازورقاعات األلعاب اإللكترو 9

  األفرنة التقليدية 10
  األسواق املمتازة  والفضاءات التجارية الكبرى  11
  صنع و بيع الحلويات 12
  تنظيف الزرابي و السجاد 13
  الفنادق و دور الضيافة 14
  بيع السيارات  15

 
     وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد

 أنشطة.من 
  الوثائق املتعلقة بفتح مؤسسات تجارية خاضعة للترخيص

 )القائمة ب(:
 طلب ترخيص موجه إلى السيد رئيس جماعة سال؛ -1
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما ؛ -2
آخر وصل  أونسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه  -3

 . اإلمضاء صحح أشهر بالنسبة للمكترى م 3الكراء ال يتعدى 
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة إلى نوع 

 النشاط املراد استغالله في عقد الكراء؛

تصميم مرخص لتهيئة املحل بالنسبة لألحياء املهيكلة أو تصميم  -4
تبياني للمشروع موقع من طرف مهندس معماري مع شهادة مسلمة من 

ال التهيئة تمت وفق ضوابط السالمة طرف هذا األخير تنص بأن أشغ
 العمومية بالنسبة لألحياء غير املهيكلة؛

 نسخة من شهادة املطابقة الخاصة بالتهيئة؛ -5
 صورتان فوتوغرافيتان؛ -6
 القانون األساس ي بالنسبة للشركات ؛ -7
درهم واجب البحث الخاص باملنافع واملضار تؤدى لوكالة  160 -8

 موضوع الطلب. املداخيل التابع لنفوذ تراهها املحل
 الفصل الثالث : مسطرة إجراء املعاينة و البحث عن املنافع و املضار

 : 11املــادة 
بعد توصل املصالح املختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة 
واستيفائه لجميع الوثائق املطلوبة، يفتح سجل خاص يتم فيه تدوين وتلقي 

مدة خمسة  تعرضات السكان املجاورين بخصوص املشروع وذلك خالل
عشرة يوما من تاريخ نشر اإلعالن في الجرائد املسموح لها بنشر اإلعالنات 
القانونية. كما يعلق إعالن في املوضوع حول املنافع واملضار بمقر الجماعة، 
ومجلس املقاطعة التابع لنفوذها املحل موضوع الطلب وكذلك على واجهة 

 ع النشاط التجاري.املحل املراد استغالله، يخبر فيه العموم بنو 
وال تؤخذ بعين االعتبار التصريحات و التعرضات الخارجة عن نطاق 
الصحة والنظافة والسالمة والسكينة العامة ومقتضيات الشرطة اإلدارية 

 الجماعية املعمول هها في هذا الشأن.
 : 12املــادة 

بعد انتهاء اآلجال املخصصة ملسطرة البحث عن املنافع واملضار، 
املصالح املختصة بالجماعة بتوجيه استدعاء ألعضاء اللجنة املختلطة تقوم 

 قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب.
 وتتكون هذه اللجنة من ممثلي املصالح التالية:

 قسم الشؤون االقتصادية بالجماعة ؛ -
 القسم الجماعي لحفظ الصحة ؛ -
 قسم التعمير؛ -
 األمر؛وكالة املداخيل املعنية ب -
 ممثل السلطة املحلية ؛ -
 ممثـل الوقاية املدنية؛ -

و يمكن أن يستدعى إلى حضور أشغـال اللجنة املختلطة كل مصلحة 
 يعنيها األمر بحسب طبيعة النشاط.

 : 13املــادة 
من  يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة املحالت موضوع الطلبات املقدمة

 ل املحالت التجارية املشار إليها.طرف األفراد الراغبين في فتح و استغال
و تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين واألنظمة الجاري هها 
العمل ودراسة نتائج بحث املنافع و املضار بناء على السجل املفتوح بالجماعة، 

 يوما. 30وذلك داخل أجل أقصاه 
 :14املــادة 

احترام صاحب  عند استيفاء جميع الشروط املطلوبة والتأكد من
املشروع للمعايير الضرورية الستغالل املحل التجاري، يقوم رئيس الجماعة 

 بالترخيص للمشروع املطلوب. 
 :15املــادة 

في حالة تسجيل اللجنة ملالحظات فيما يتعلق بشروط الصحة 
والسالمة، يبلغ املعني باألمر شخصيا أو بواسطة رسالـة مضمونـة بمالحظات 

على  عمل على االستجابة لها، ويعتمـد احتساب األجل املحدداللجنة قصد ال
التاريخ املضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ املعني باألمر داخل 
األجل املطلوب األشغال موضوع التبليغ يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه 

أو  أو الحرفي للطلب الذي تقدم به في شأن فتح و استغالل محله التجاري 
 الخدماتي.

 الفصـل الرابـع : مقتضيــات ختامية:
 :16املادة 

كل محل تم فتحه واستغالله ألغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية 
    خالفا للمقتضيات الجاري هها العمل أو ملقتضيات هذا القرار يتم إغالقه 
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ذ إما مؤقتا أو بصورة نهائية وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفا
 املسطرة املعمول هها في هذا اإلطار.

 : 17املــادة 
باإلضافة إلى مقتضيات هذا القرار التنظيمي، يمكن في حالة الضرورة 

التي تتطلب التوفر  اعتماد دفاتر تحمالت خاصة ببعض األنشطة االقتصادية
 على شروط محددة لحفظ الصحة والسالمة والسكينة العمومية.

 : 18املــادة 
ستغل ألداء جميع الضرائب والرسوم الجبائية في إطار يخضع امل

النشاط املرخص أو املصرح به طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية 
الجاري هها العمل وخاصة القرار الجبائي املستمر الذي يحدد النسب الواجب 

 تطبيقها.
 : 19املــادة 

 اتية ما يلي:يمنع على أصحاب املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدم
استغالل امللك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراس ي  -

 وغيرها بدون ترخيص خاص باالحتالل املؤقت . 
إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على امللك العمومي الجماعي الواقع  -

 أمام املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
 والضجيج خارج أوقات العمل.استعمال اآلالت املحدثة للضوضاء  -
 اقتالع األشجار واألغراس املتواجدة أمام املحل. -
استغالل املحل التجاري أو تشغيله ألي غرض آخر غير الغرض  -

 املرخص أو املصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو األخالق العامة.
 ترك القاذورات ووضع األزبال والنفايات في غير أماكنها.  -
 استغالل املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد.  -
إعادة فتح املحل الذي سبق إغالقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة  -

 دون ترخيص جديد.
 : 20املــادة 

ال يعفـي طلـب الترخيص أو التصريح ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو 
في القانون، إذا رغب  خدماتي من الحصول على الرخص املنصوص عليها

املعني باألمر في شغل امللك الجماعي العام املجاور ألغراض تتعلق بمزاولة 
 نشاطه.

 : 21املــادة 
على التاجر أو الحرفي أن يفسح املجال أمام جميع أجهزة املراقبة 
املؤهلة قانونيا لذلك للقيام باملهام التفتيشية املنوطة هها، و يقدم الوثائق و 

 ت التي من شأنها تسهيل مأموريتها.البيانا
 : 22املــادة 

يمارس صاحب املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي نشاطه تحت 
مسؤوليته ويسأل عن جودة املواد أو الخدمات واألثمان املطبقة وذلك طبقا 

 للقوانين واألنظمة املعمول هها في هذا الشأن.
 : 23املــادة 

السيد املدير العام للمصالح والسادة  يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى
 رؤساء املقاطعات والسلطة املحلية  كل في دائرة اختصاصه. 

 2017مايو  02حرر بسال، في 
 رئيــس جماعــة ســال :جامع املعتصم    

 تأشيـرة عامـل عمالـة سـال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظة على الصحة و النظافة العمومية؛املحاف
قرار تنظيمي لرئيس جماعة أوالد بن حمادي يتعلق بإحداث 
فرقة املراقبين و تحديد مهامهم في مجال  الشرطة اإلدارية 

 التابعة لجماعة أوالد بن حمادي

 

 رئيس جماعة أوالد بن حمادي :

 7) 1436رمضان  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
 املتعلق بالجماعات. 113.14( بتنفيذ القانون  التنظيمي رقم  2015يوليوز 

غشت  25)  1332من شوال  03بناء على الظهير الشريف الصادر  في 
( املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة و الخطيرة ، حسبما تم تتميمه و  1914

  1933أكتوبر  13تعديله بالظهير الشريف الصادر في 

 1377شعبان   4الصادر في   1.63.008ى الظهير الشريف رقم بناء عل
( بمثابة  النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية حسب ما  1958فبراير  24)

 وقع تغييره و تتميمه.

ذي القعدة     23الصادر  في  01.69.89بناء  على  الظهير الشريف 
العمومية و مراقبة  (  بشأن  املحافظة  على الطرق  1970يناير  31)  1391

 السير و الجوالن .

ربيع  األول  10الصادر في  1.03.59بناء على الظهير الشريف رقم 
املتعلق    11.03(  بتنفيذ  القانون  رقم   2003ماي  12املوافق  )  1424

 بحماية و استصالح  البيئة .

من ذي الحجة  16الصادر في  1.07.209بناء على الظهير الشريف رقم 
بسن أحكام  39 – 07( بتنفيذ القانون رقم  2007دجنبر  27املوافق )  1428

انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و املساهمات و األتاوى املستحقة لفائدة 
 الجماعات املحلية .

من ذي  19الصادر في    1.07.195بناء على الظهير الشريف رقم 
املتعلق  47 -06لقانون رقم ( بتنفيذ ا 2007نونبر  30املوافق ) 1428الحجة 

 بجبايات الجماعات املحلية .

 26)   املوافق 1400رجب  1بتاريخ  2.78.157بناء على املرسوم رقم 
( حول تحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير  الرامية الى  1980ماي 

استتباب األمن و ضمان سالمة املرور و الصحة و املحافظة على الصحة 
 ية .العموم

 24  بتاريخ  1.  75.   291بناء على الظهير  الشريف بمثابة قانون 
(  يتعلق بتدابير  التفتيش من حيث السالمة  1977أكتوبر    8)  1397شوال 

 .الحيوانية أو ذات األصل الحيوانيو الجودة بالنسبة للحيوانات الحية و املواد 

 . 2016ماي  12يخ بتار   01بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم 

بناء على محضر مداوالت املجلس الجماعي أوالد بن حمادي خالل 
مقرر عدد  05/05/2016املنعقدة بتاريخ  2016الدورة العادية لشهر  ماي 

4/2016 

 :قرر ما يلي :ي

 الفصل األول :

تحدث فرقة املراقبين املحلفين قصد القيام بكل األعمال و املهام 
ها تتبع و تفعيل قرارات رئيس املجلس الجماعي قصد اليومية التي من شأن

و  ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية  البيئة  و  السكينة العمومية
سالمة املرور داخل نفوذ تراب جماعة أوالد بن حمادي و ذلك طبقا للقوانين و 
ة األنظمة الجاري هها العمل في إطار االختصاصات املخولة له  في مجال الشرط

 اإلدارية الجماعية بمقتض ى القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات .

 الفصل الثاني :

تتخذ فرقة املحلفين السالفة الذكر في الفصل األول أعاله كافة 
 اإلجراءات الالزمة قصد مراقبة كل األعمال التي من شأن مزاولتها مخالفة :

مجال الشرطة  (  النصوص التشريعية و التنظيمية املعمول هها في 1
 اإلدارية الجماعية .

( القرارات التنظيمية الجماعية املتخذة في حدود اختصاصات  2
الشرطة اإلدارية املخولة بحكم القانون لرئيس املجلس الجماعي في ميادين 
الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و السكينة العمومية و سالمة 

 املرور.

تي يتخذها رئيس املجلس الجماعي داخل نفوذ ( القرارات الفردية ال 3
 تراب الجماعة باعتبارها تدابير شرطة فردية .


