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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)عرمة

الجماك.)-)اإلبقرء)املؤقت)على)الاسم)املضرد)لإلأااق)امل9بق)
منشأ) ذات) كونتربالكي) نوع) من) الخشب) واردات) على)

جمهورية)الصين)الشعبية.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 2241.22 
باإلبقاء  القا�ضي   )2022 1444 )16 أغسطس  18 من محرم  في  صادر 
املؤقت على الرسم املضاد لإلغراق املطبق على واردات الخشب من نوع 
 .................................... 5763كونتربالكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية

العجالت)الحلوب)امل توردة).-)إعرنة)الدولة.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
ووزير  بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
الداخلية رقم 650.22 صادر في 21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022( 
العجالت  القتناء  للدولة  املالية  اإلعانة  منح  وشروط  كيفيات  بتحديد 
 ................................................................................... 5763الحلوب املستوردة

التجررة)الخررجية.)-)وضع)قيود)كمية)على)االستيراد)والتصديا.

 1444 محرم  من   27 في  صادر   2256.22 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 

)25 أغسطس 2022( بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات 

ذي   7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة  الخارجية 

في  تتخذ  التي  السلع  قائمة  بتحديد   )1994 أبريل   19( القعدة 1414 

 ....... 5767شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها

نصوص)خرحة

فرريخ)ا تترح)عملية)التحديد)اإلداري.

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.537 رقم  مرسوم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تفجاغت 

تدجيت  بني  بدائرة  منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الغربية« 

بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية حجاوا والشواطر 

5768وذوي منيع................................................................................................ 
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 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.538 رقم  مرسوم 
»بالد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
جماعة آيت عالهم 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ادرج بدائرة املنزل 
5768بإقليم صفرو، الجاري على ملك الجماعة الساللية بني عالهم............. 

)2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.539 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »شلوظ« 
إفران،  بإقليم  أزرو  بدائرة  اللوح  عين  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
5769الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت واحي....................................... 

)2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.540 رقم  مرسوم 
»تيزي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
موشنكور« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بني صميم بدائرة أزرو بإقليم 
5769إفران، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت يحيى اوعال................. 

)2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.541 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بولعش« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة إركالون بدائرة أزرو بإقليم إفران، الجاري 
5770على ملك الجماعة الساللية ايت عال...................................................... 

)2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.542 رقم  مرسوم 
»أرا�ضي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بدائرة  حصيا  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  احنضار«  لقبيلة  الجموع 
 ...... 5771النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية احنضار

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.543 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اوالد زمور 
1 قطعة 1 و2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تادرت بدائرة تادرت بإقليم 
 ..................... 5771جرسيف،الجاري على ملك الجماعة الساللية اوالد زمور

)2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.544 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تمكردين 1« 
بإقليم  جرسيف  بدائرة  الصباب  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
 ............ 5772جرسيف،الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.545 رقم  مرسوم 
للعقار املدعو »بوتينزار  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
امللحة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة الصباب بدائرة جرسيف بإقليم 
 ............ 5772جرسيف،الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.546 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تجرواوت« 
بإقليم  جرسيف  بدائرة  بركين  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
 ............ 5773جرسيف،الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.547 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ازغار ايت 
اجليداسن« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بركين بدائرة جرسيف بإقليم 
 ........... 5773جرسيف، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.548 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اخرطان 
ايت اجليداسن« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بركين بدائرة جرسيف 
5774بإقليم جرسيف، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن 

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.549 رقم  مرسوم 
»ارجم  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
قصبة امسون قطعة 1 و2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تادرت بدائرة 
هوارة  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  جرسيف،  بإقليم  تادرت 
5774أوالد رحو.................................................................................................. 

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.550 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ايت علي« 
ميدلت،  بإقليم  الريش  بدائرة  كرامة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
 ........................................ 5775الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت علي

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.551 رقم  مرسوم 
»تيولي«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمصلوحت بدائرة تحناوت بإقليم الحوز، 
5775الجاري على ملك الجماعة الساللية تيولي.............................................. 

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.553 رقم  مرسوم 
»ارا�ضي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الجموع لقبيلة ايت خردي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة حصيا بدائرة 
 .. 5776النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت خردي

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.563 رقم  مرسوم 
املدعو »ايت  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
جرسيف  بدائرة  بركين  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تابغ«  اجليدسن 
5776بإقليم جرسيف، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اجليداسن 

تعيين)آماين)م رعدين)برلصاف.

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 2037.22 صادر في 10 شوال 1443 
 .......... 5777)11 ماي 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهما

في  2014.22 صادر  رقم  اإلدماج  وإعادة  السجون  العام إلدارة  للمندوب  قرار 
بتعيين آمرين مساعدين   )2022 1443 )29 يونيو  القعدة  29 من ذي 
5778بالصرف................................................................................................... 

في  2015.22 صادر  رقم  اإلدماج  وإعادة  السجون  العام إلدارة  للمندوب  قرار 
بتعيين آمرين مساعدين   )2022 1443 )29 يونيو  القعدة  29 من ذي 
5781بالصرف................................................................................................... 

فتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

في  صادر   2065.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022( بتغيير القرار رقم 3649.21 
بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 
5784اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

في  صادر   2081.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022( بتغيير القرار رقم 3720.21 
بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 
5784اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو   30(  1443 القعدة  ذي  من   30 في  صادر   2053.22 رقم 
 ................................................................................... 5785 بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو   30(  1443 القعدة  ذي  من   30 في  صادر   2054.22 رقم 
 ........................................ 5785بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو   30(  1443 القعدة  ذي  من   30 في  صادر   2055.22 رقم 
 ................................................................................... 5786بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو  )فاتح   1443 الحجة  ذي  فاتح  في  صادر   2035.22 رقم 
 ........................................ 5786بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو  )فاتح   1443 الحجة  ذي  فاتح  في  صادر   2036.22 رقم 
 ................................................................................... 5787بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   1955.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
145787 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.............. 

في  صادر   1956.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
145788 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.............. 

في  صادر   1957.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
145788 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.............. 

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2019.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
 )14 يوليو 2022( بتتميم القرار رقم 3071.21 الصادر في 14 من ربيع
 ............................... 5789األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2020.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3072.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ....................................... 5789األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2021.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   قرار 
في  الصادر   3073.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14(
145790 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء............. 

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2022.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3074.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ........................................ 5790األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2023.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3076.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ..................................... 5791األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2024.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3077.21 رقم  قرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ..................................... 5791األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2025.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3078.21 رقم  قرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ..................................... 5792األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2026.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  صادر   3079.21 رقم  قرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ..................................... 5792األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2027.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3080.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ........................................ 5793األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2028.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3081.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ........................................  5793األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2029.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3082.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ........................................ 5794األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2030.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3083.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 
 ........................................ 5794األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2031.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

ربيع  من   14 في  الصادر   3084.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 

 ........................................ 5795األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2032.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

ربيع من   14 في  الصادر   3085.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 

 ........................................ 5795األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2033.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

 )14 يوليو 2022( بتتميم القرار رقم 3086.21 الصادر في 14 من ربيع

 ............................... 5796األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2034.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

ربيع من   14 في  الصادر   3087.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   14( 

 ........................................ 5796األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 الحجة  ذي  من   22 في  صادر   2069.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 

جمادى من   17 في  الصادر   286.22 رقم  القرار  بتغيير   )2022 يوليو   22( 

5797اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء............................................... 

ذي من   22 في  صادر   2070.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 

الحجة 1443 )22 يوليو 2022( بتغيير القرار رقم 338.22 الصادر في 

اإلمضاء  بتفويض   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة  جمادى  من   29

 ...................................................................... 5797واملصادقة على الصفقات.

ذي من   26 في  صادر   2082.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 

الصادر   288.22 رقم  القرار  بتغيير   )2022 يوليو   26(  1443 الحجة 

اإلمضاء  بتفويض   )2022 يناير   24(  1443 اآلخرة  جمادى  من   21 في 

5798 واملصادقة على الصفقات....................................................................... 

 1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2083.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 

جمادى من   21 في  الصادر   289.22 رقم  القرار  بتغيير   )2022 يوليو   26( 

5800 اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء............................................... 

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 2077.22 صادر في 25 من ذي الحجة 1443 

5801 )25 يوليو  2022( بتفويض اإلمضاء................................................................... 

وتقييــم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

 1443 الحجة  ذي   7 فــي  صــادر   1958.22 رقـم  العموميــة  السيـاســات 

 .............................................................. 5801 )7 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييــم 

 1443 الحجة  ذي   7 فــي  صــادر   1959.22 رقـم  العموميــة  السيـاســات 

 ........................................................ 5802 )7 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييــم 

 1443 الحجة  ذي   7 فــي  صــادر   1960.22 رقـم  العموميــة  السيـاســات 

 ........................................................ 5802 )7 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.

في  2066.22 صادر  رقم  اإلدماج  وإعادة  السجون  العام إلدارة  للمندوب  قرار 

5803 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.............. 

في) فقييد) الصوياة.-) بإقليم) ( الدرا) حد) بجمرعة) بيزمون) موقع)
عداد)اآلثرر.

ذي  21 من  في  صادر   2064.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 

بيزمون بجماعة  بتقييد موقع  2022( يق�ضي  1443 )21 يوليو  الحجة 

5803 حد الدرا بإقليم الصويرة في عداد اآلثار................................................. 
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إقليم)فرونرت.)-)التخلي)عن)ملكية)ق9ع)غرضية.

 1444 محرم   10 في  صادر   2208.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 

لبناء  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 أغسطس   8(
األشغال(  منطقة  وتوسعة  السد  إلى  املؤدية  )الطريق  عبو  سيدي  سد 

5804بإقليم تاونات........................................................................................... 

فنمية)الكتل)العماانية)القاوية.

قرار لوالـي جهـة درعة - تافياللت رقم 2080.22 صادر في 15 من ذي الحجة 1443 
بإقرار  الرشيدية  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2022 يوليو   15(
بجماعة  الجديد  البرج  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 
5812تاديغوست............................................................................................... 

من  19 في  صادر   2068.22 رقم  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  جهـة  لوالـي   قرار 

إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2022 يوليو   19(  1443 الحجة  ذي 

شفشاون املتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز 

 .............................................................................. 5813 تموروت بجماعة تموروت.

جمرعة)طنجة).-)فخ9يط)حدود)ال9اق)العرمة.

قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة رقم 208.22 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1443 

التهيئة  العامة إلحداث طريق  2022( بتخطيط حدود الطرق  يناير   6(

القطع  وبتعيين  طنجة،  بجماعة  بدريون  بحي  الواقعة   ،BNI 219 رقم

5814األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية.............................. 
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واملرلية) االقتصرد) ووزياة) والتجررة) الصنرعة) لوزيا) مشترك) قاار)

رقم)2241.22)حردر)في)8ف)من)محام)اااف )6ف)غأ 29)))2)) 

امل9بق) لإلأااق) املضرد) الاسم) على) املؤقت) برإلبقرء) القر�ضي)

على)واردات)الخشب)من)نوع)كونتربالكي)ذات)منشأ)جمهورية)

الصين)الشعبية.

وزير الصناعة والتجارة،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

الحماية  بتدابير  املتعلق   15.09 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.11.44 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  التجارية 

43 املواد  سيما  وال   )2011 يونيو   2(  1432 اآلخرة  جمادى  من   29 

و 44 و 46 منه ؛

 1434 صفر  من   13 في  الصادر   2.12.645 رقم  املرسوم  وعلى 

بتدابير  املتعلق   15.09 رقم  القانون  بتطبيق   )2012 ديسمبر   27(

الحماية التجارية وال سيما املادة 29 منه ؛

واالستثمار  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 

 2113.18 الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم  والتجارة واالقتصاد 

باإلبقاء  القا�ضي   )2018 يونيو   22(  1439 شوال   8 في  الصادر 

نوع  من  الخشب  واردات  على  املطبق  لإلغراق  املضاد  الرسم  على 

كونتربالكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية ؛

بتاريخ املجتمعة  الواردات  مراقبة  لجنة  رأي  استطالع   وبعد 

21 يوليو 2022،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املضاد  الرسم  على  وديعة،  شكل  في  مؤقت  بشكل  اإلبقاء،  يتم 

ذات  كونتربالكي  نوع  من  الخشب  واردات  على  املطبق  لإلغراق 

املشترك  بموجب القرار  املطبق  الشعبية  الصين  جمهورية  منشأ 

رقم 2113.18 املشار إليه أعاله، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة هذا 

الرسم.

املادة الثانية

يودع مبلغ الرسم املضاد لإلغراق، املشار إليه في املادة األولى أعاله، 

استخالصه  أجل  من  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  لدى 

نتيجة  حسب  املعنيين  للمستوردين  إعادته  أو  الخزينة  لفائدة  نهائيا 

تحقيق املراجعة.

املادة الثالثة

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 

تطبيق هذا القرار املشترك.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 

نشره.

وحرر بالرباط في 18 من محرم 1444 )16 أغسطس 2022( .

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

قاار)مشترك)لوزيا)التالحة)والصيد)البحاي)والتنمية)القاوية)وامليره)

واملرلية) االقتصرد) وزياة) لدى) املنتدب) والوزيا) والغربرت)

في حردر) (650.22 رقم) الداخلية) ووزيا) برمليزانية)  املكلف)

كيتيرت) بتحديد) ()(2(( )3)) برايا) 3ااف  رجب) من) ف))

وشاوط)منص)اإلعرنة)املرلية)للدولة)القتنرء)العجالت)الحلوب)

امل توردة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

ووزير الداخلية،

1435 20 من رجب  في  2.13.325 الصادر   بناء على املرسوم رقم 

)20 ماي 2014( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني، 

ال سيما املادة 6 منه ؛

نصوص)عرمة
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وعلى املرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 

املالية  اإلعانة  توزيع  إجراءات  بموجبه  املحدد   )1985 ديسمبر   31(

التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛ 

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3008.15 الصادر في 

23 من ذي القعدة 1436 )8 سبتمبر 2015( بتطبيق املواد 3 و6 و7 من 

املرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014( 

بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني ؛

2021.15 رقــــم  البحــري  والصيـد  الفـالحـــة  وزيـــر  قــــرار   وعلى 

الصادر في 24 من شعبان 1436 )12 يونيو 2015( بتحديـد الكيفيات 

التقنية والتنظيميـة للقيام بترقيم الحيوانـات وكذا الشروط املتعلقة 

بنقلها وتحركاتها،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

من  )3 البند  في  إليها  املشار  اإلعانة  مبلغ  اآلتي  النحو  على   يحدد 

2.13.325 القتناء فحول  6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  املادة 

من سالالت األبقار الواردة في املادة 2 أدناه :

- ثالثة آالف )3000( درهم للرأس للعجالت الثالثة األولى املستوردة؛

- خمسة آالف )5000( درهم للرأس من العجلة الرابعة املستوردة 

إلى العجلة العاشرة املستوردة؛

- ألفان وخمسمائة )2500( درهم للرأس ابتداء من العجلة الحادية 

عشرة املستوردة وما فوق.

تمنح هذه اإلعانة القتناء العجالت املستوردة خالل السنتين )2( 

في  الرسمية،  بالجريدة  املشترك  القرار  هذا  نشر  لتاريخ  املواليتين 

حدود عشرين ألف )20.000( رأس.

املادة 2

ألجلها  املمنوحة  املستوردة  الحلوب  العجالت  تنتمي  أن  يجب 

الحلوب  األبقار  لسالالت  أعاله،  املذكورة  للدولة،  املالية  اإلعانة 

التالية :

ذات  )Frisonne Holstein(، وهولشتاين  هولشتاين  فريزيان 

)Holstein à robe pie-noire et à robe pie- اللون األسود و األحمر

 )Races à robe األحمر  و  األبيض  اللون  ذات  والسالالت   ،rouge(

 ،)Jersy( والجيرزي   ،)  Brunes( السمراء  )pie-rouge، والسالالت 

.)Normande( والنورماند ،)Tarantaise( والطارونطيز

املادة 3

من أجل االستفادة من اإلعانة املالية للدولة املشار إليها في املادة 
األولى أعاله، يجب على صاحب الطلب أن يودع، بعد اقتناء العجالت 
املبين  النموذج  وفق  يعد  وصل،  مقابل  اإلعانة  طلب  املستوردة، 
باملديرية  املختصة  املصلحة  لدى  املشترك،  القرار  بهذا  امللحق  في 
اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الذي توجد 
العجالت،  أو  العجلة  تؤوي  التي  املستغلة  الترابي  نفوذه  مجال  في 

موضوع الطلب.

يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق التالية :

الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب : - 1

الوطنية  البطاقة  من  نسخة   : الذاتيين  لألشخاص  بالنسبة  أ( 
وعند  أخرى،  تعريف  وثيقة  كل  )CNIE(أو  اإللكترونية  للتعريف 

االقتضاء نسخة من الوكالة ونسخة من وثيقة تحديد هوية الوكيل؛

ب( بالنسبة لألشخاص االعتباريين :

- نسخة من النظام األسا�ضي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري 

أو شهادة التسجيل في سجل التعاونيات، عند االقتضاء؛

- نسخة من آخر محضر للجمعية العامة؛

من  ونسخة  القانوني  املمثل  بموجبها  املعين  الوثيقة  من  نسخة   -
وثيقة تحديد هويته؛

2 - الوثائق التي تمكن من التعرف على العجلة املستوردة : 

أ( نسخة من وثيقة نسب العجلة املستوردة، تبين تاريخ االستيراد 
وتحمل بيان »مصادق على مطابقته لألصل« تضعه املصلحة التابعة 
في  تمت  الذي  الفالحي  لالستثمار  الجهوي  املكتب  أو  الفالحة  لقطاع 

مجال نفوذه الترابي عملية الحجر الصحي؛ 

مسلمة   )CIAB( باألبقار  املرفقة  التعريف  بطاقة  من  نسخة  ب( 
طبقا ملقتضيات القرار املشار إليه أعاله رقم 2021.15 ؛

3 - وثائق اقتناء العجالت املستوردة :

أ( الفاتورة النهائية القتناء العجلة أو العجالت املستوردة، عندما 
لحسابه  املعنية  العجالت  أو  العجلة  باقتناء  الطلب  صاحب  يقوم 

الخاص ؛

حالة  في  املستوردة  العجالت  القتناء  النهائية  الفاتورة  من  نسخة   -
منخرطيه،  لفائدة  منهي  تنظيم  بها  يقوم  جماعية  اقتناء  عملية 
مرفقة بوصل تسليم يمنحه التنظيم املنهي املذكور للمنخرط يبين 
عجلة  بكل  املرفقة   )CIAB( باألبقار  املرفقة  التعريف  بطاقة  رقم 

معنية ؛

4 - كشف الحساب البنكي لصاحب الطلب.
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املادة 4 

يودع طلب اإلعانة وامللف املرافق له في نسخة ورقية وإلكترونية 

اقتناء  تاريخ  ابتداء من  )6( أشهر  يتجاوز ستة  واحدة، داخل أجل ال 

العجلة أو العجالت املستوردة. 

 )6( ستة  مدته  إضافي  بأجل  واحدة  مرة  األجل  هذا  تمديد  يمكن 

أشهرفي حالة حدوث قوة قاهرة. 

املادة 5

املصالح  تقوم  اإلعانة،  لطلب  املرافق  امللف  دراسة  أجل  من 

املختصة لقطاع الفالحة :

- بالتحقق من الوثائق املكونة للملف املرافق لطلب اإلعانة؛

- بإنجاز الخبرات التقنية ومعاينة الوجود الفعلي للعجالت املقتناة 

في االستغاللية املعنية لصاحب الطلب.

عقب هذه الدراسة، تسلم املصالح املذكورة أعاله لصاحب الطلب، 

بكل وسيلة تثبت التوصل :

أ( إما رسالة تخبره باملوافقة على طلبه وبمبلغ اإلعانة املمنوح له ؛

ب( وإما »مذكرة مالحظات« تبين جميع أوجه عدم املطابقة التي 

تمت معاينتها. 

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثالثين )30( يوما، ابتداء من تاريخ 

عدم  أوجه  إصالح  أجل  من  املذكورة  املالحظات  بمذكرة  التوصل 

املطابقة التي تمت معاينتها. 

عند انصرام األجل املذكور، وفي حالة عدم قيام صاحب الطلب 

بإصالح أوجه عدم املطابقة املذكورة، يتم إشعاره برفض معلل بكل 

وسيلة تثبت التوصل.

في حالة رفض الطلب، يمكن لصاحب الطلب أن يطلب، مرة واحدة 

فقط، إعادة دراسة ملف طلب اإلعانة داخل أجل خمسة )5( أشهر 

وثيقة  بكل  الرفض، مع دعم طلبه  بإشعار  التوصل  تاريخ  ابتداء من 

تمكن املصالح املذكورة من التأكد من استيفائه للشروط املطلوبة.

الشروط والكيفيات  الدراسة وفق نفس  إعادة  تتم دراسة طلب 

وداخل نفس اآلجال املحددة لدراسة طلب اإلعانة.

املادة 6

تتم دراسة طلبات اإلعانة وطلبات إعادة الدراسة املنصوص عليها 

في هذا القرار املشترك داخل أجل ثالثين )30( يوما، ابتداء من تاريخ 

إيداعها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أجل  من  إضافية  أشهر   )3( ثالثة  ملدة  اآلجال  هذه  تمديد  يمكن 

إجراء الخبرات التقنية املعنية.

املادة 7

ال يمكن منح اإلعانة من أجل العجالت املستوردة التي نفقت قبل 

تاريخ إجراء املعاينة، املنصوص عليها في املادة 5 أعاله. 

املادة 8

املنبثقة من  يجب على املستفيد من اإلعانة أن يحترم االلتزامات 

مقتضيات املادة 8 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.13.325.

على  يجب  معنية،  عجالت  عدة  أو  عجلة  نفوق  حالة  في  أنه،  غير 

تابع  بيطري  يسلمها  النفوق  شهادة  على  الحصول  املذكور  املستفيد 

قبل  أومن  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

بيطري من القطاع الخاص، واالحتفاظ بها ألغراض التتبع واملراقبة. 

املادة 9

توزع اإلعانة املالية للدولة املمنوحة بموجب هذا القرار املشترك 

وفقا ملقتضيات املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.85.891.

املادة 10

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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 ملحق 
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية  والتنمية القروية واملياه والغابات شترك لوزير الفالحة والصيد البحري املقرار بال

اإلعانة بتحديد كيفيات وشروط منح  (2022فبراير  23) 1443رجب من  21الصادر في  650.22 ووزير الداخلية رقم املكلف بامليزانية
 للدولة القتناء العجالت الحلوب املستوردةاملالية 

*-*-*-*-* 
 نموذج طلب اإلعانة القتناء العجالت الحلوب املستوردة

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ________________________________الفالحي: املديرية اإلقليمية للفالحة / املكتب الجهوي لالستثمار 

 عانة القتناء العجالت الحلوب املستوردةطلب اإل 
 منه؛ 6( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني، ال سيما املادة 2014ماي  20) 1435من رجب  20الصادر في  2.13.325بناء على املرسوم رقم 

التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي،  ( املحدد بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة املالية1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18الصادر في  2.85.891وعلى املرسوم رقم 
 تغييره وتتميمه؛  وقعكما 

الصادر  650.22 ووزير الداخلية رقم انيةشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليز املقرار الوعلى 
 ،بتحديد كيفيات وشروط منح اإلعانة املالية للدولة القتناء العجالت الحلوب املستوردة (2022فبراير  23) 1443رجب من  21في 

 أنا املوقع أسفله:
 بالنسبة لألشخاص االعتباريين بالنسبة لألشخاص الذاتيين

 االسم والنسب: ________________________________
أو كل وثيقة تعريف  (CNIE)اإللكترونية  للتعريفالوطنية بطاقة ال
 :_______________خرى أ

 ________________________________املراسلة: عنوان 
___________________________________________ 

 الهاتف: _____________________________________
 ________________________________االلكتروني: البريد 

 عند االقتضاء: الوكيل،
 االسم والنسب: ________________________________

أو كل وثيقة تعريف  (CNIE)اإللكترونية  للتعريفبطاقة الوطنية ال
 :_______________آخرى 

 

 التسمية: ______________________________________
  شركة  تعاونية  جمعية شكل قانوني آخر 

 آخر: __________________________رقم السجل التجاري أو 
 __________________________________االجتماعي: املقر 

____________________________________________ 
 الهاتف: _______________________________________

 البريد االلكتروني: _________________________________
 :القانونيمثل امل

 والنسب: __________________________________االسم 
 :أو كل وثيقة تعريف أخرى  (CNIE)اإللكترونية  للتعريفبطاقة الوطنية ال

__________________________________ 

 قتناء العجالت الحلوب املستوردة:املالية للدولة من أجل اعانة االستفادة من اإل أطلب 
 ______________:عدد العجالت الحلوب املستوردة موضوع الطلب

 موضوع الطلب__________________________________ الحلوب املستوردةالتي تؤوي العجالت  االستغالليةعنوان 
________________________________________________________________________________ 

 Y__________________X____________________االستغالليةموقع إحداثيات 
 .له فقافي امللف املر املضمنة الوثائق ب وفي هذا الطلفي بصحة املعلومات الواردة  بشرفيأصرح و 

 احترام الشروط التالية:وألتزم ب
ملقتضيات طبقا ، التناسلجل أتخصيصها حصريا للتربية من ، و ( سنوات06تقل عن ست ) ملدة ال عانةاإل موضوع عدم تفويت العجالت املستوردة  .1

 2.13.325من املرسوم رقم  8ملادة ا
 تنظيم الجاري به العمل؛وذلك طبقا لل، حلقات الترقيمتلف أو ضياع إعادة ترقيم العجالت في حالة القيام ب .2
 .النفوق إخبار املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية في حالة نفوق العجالت املستوردة، مع االحتفاظ بشهادة  .3
في حالة عدم احترامي  ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صندوق التنمية الفالحيةلإرجاع مبلغ اإلعانة التي استفدت منها  .4

 .ياللتزامات
 حـررب _________، في____________و 

 إمضــاء صــاحب الطلــب )ختم الشخص االعتباري(
 

 القتناء العجالت الحلوب املستوردةعانة وصل إيداع طلب اإل 
 .ملف رقم__________________________بتاريخ.________________________

 
 الحلوب املستوردة موضوع الطلب_________ عدد العجالتصاحب الطلب_________________________________

 بموجب التنظيم الجاري به العمل.املطلوبة الطلب جميع الوثائق  اهذامللف املرفق ب يتضمن
 االعانة بتلقي طلبإمضاء وختم املصلحة املكلفة 

 

 ملحق 
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية  والتنمية القروية واملياه والغابات شترك لوزير الفالحة والصيد البحري املقرار بال

اإلعانة بتحديد كيفيات وشروط منح  (2022فبراير  23) 1443رجب من  21الصادر في  650.22 ووزير الداخلية رقم املكلف بامليزانية
 للدولة القتناء العجالت الحلوب املستوردةاملالية 

*-*-*-*-* 
 نموذج طلب اإلعانة القتناء العجالت الحلوب املستوردة

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
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 عانة القتناء العجالت الحلوب املستوردةطلب اإل 
 منه؛ 6( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني، ال سيما املادة 2014ماي  20) 1435من رجب  20الصادر في  2.13.325بناء على املرسوم رقم 

التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي،  ( املحدد بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة املالية1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18الصادر في  2.85.891وعلى املرسوم رقم 
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 بالنسبة لألشخاص االعتباريين بالنسبة لألشخاص الذاتيين
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أو كل وثيقة تعريف  (CNIE)اإللكترونية  للتعريفالوطنية بطاقة ال
 :_______________خرى أ

 ________________________________املراسلة: عنوان 
___________________________________________ 

 الهاتف: _____________________________________
 ________________________________االلكتروني: البريد 

 عند االقتضاء: الوكيل،
 االسم والنسب: ________________________________

أو كل وثيقة تعريف  (CNIE)اإللكترونية  للتعريفبطاقة الوطنية ال
 :_______________آخرى 

 

 التسمية: ______________________________________
  شركة  تعاونية  جمعية شكل قانوني آخر 

 آخر: __________________________رقم السجل التجاري أو 
 __________________________________االجتماعي: املقر 
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 الهاتف: _______________________________________
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ملقتضيات طبقا ، التناسلجل أتخصيصها حصريا للتربية من ، و ( سنوات06تقل عن ست ) ملدة ال عانةاإل موضوع عدم تفويت العجالت املستوردة  .1

 2.13.325من املرسوم رقم  8ملادة ا
 تنظيم الجاري به العمل؛وذلك طبقا لل، حلقات الترقيمتلف أو ضياع إعادة ترقيم العجالت في حالة القيام ب .2
 .النفوق إخبار املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية في حالة نفوق العجالت املستوردة، مع االحتفاظ بشهادة  .3
في حالة عدم احترامي  ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صندوق التنمية الفالحيةلإرجاع مبلغ اإلعانة التي استفدت منها  .4

 .ياللتزامات
 حـررب _________، في____________و 

 إمضــاء صــاحب الطلــب )ختم الشخص االعتباري(
 

 القتناء العجالت الحلوب املستوردةعانة وصل إيداع طلب اإل 
 .ملف رقم__________________________بتاريخ.________________________

 
 الحلوب املستوردة موضوع الطلب_________ عدد العجالتصاحب الطلب_________________________________

 بموجب التنظيم الجاري به العمل.املطلوبة الطلب جميع الوثائق  اهذامللف املرفق ب يتضمن
 االعانة بتلقي طلبإمضاء وختم املصلحة املكلفة 
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من) ((7 في) حردر) (2256.22 رقم) والتجررة) الصنرعة) لوزيا) قاار)

التجررة) وزيا) قاار) بتتميم) ()(2(( غأ 29) ((5( محام)اااف 

التقليدية) والصنرعة) الخررجية) واالستثمررات) الخررجية)

رقم)1308.94)الصردر)في)7)ذي)القعدة)افاف )2ف)غبايل)ا22ف) 

بتحديد)قرئمة)ال لع)التي)فتخذ)في)شأنهر)فدابير)تهدف)إلى)وضع)

قيود)كمية)على)استيرادهر)وفصدياهر.

وزير الصناعة والتجارة،

بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية 

 1414 القعدة  ذي   7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة 

1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف  )19 أبريل 

إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها كما تم تغييره وتتميمه ؛

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  رأي  استطالع  وبعد 

القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتصدير،  للترخيص  الخاضعة  بالسلع  الخاصة   II القائمة  تتمم 

الواردة في امللحق بقرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية 

 1414 القعدة  ذي   7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة 

)19 أبريل 1994( املشار إليه أعاله، بالحمص املدرج في البنود الجمركية 

0713209010 و0713209090.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 

نشره.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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ماسوم)رقم)2.22.537)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 

املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)

منيع) ذوي) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) الواقع) الغابية«) »فتجرأت)

الجمرعرت) ملك) على) الجرري) بإقليم) جيج،) فدجيت) بني) بدائاة)

ال اللية)حجروا)والشواطا)وذوي)منيع.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 17 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

»تفجاغت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

فجيج،   بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  منيع  ذوي  بقيادة  الواقع  الغربية« 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   1300 التقريبية  مساحته  البالغة 

الساللية حجاوا والشواطر وذوي منيع.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : واد كير ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع ذوي منيع الشواطر وحجاوا ؛

- جنوبا : واد تفجاغت ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع ذوي منيع الشواطر وحجاوا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.538)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 

املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)

الترابي)لقيردة)ادرج) ف«)الواقع)برلنتوذ) »بالد)جمرعة)آيت)عالهم)

 بدائاة)املنزل)بإقليم)حتاو،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية

بني)عالهم.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 24 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

جماعة  »بالد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

آيت عالهم 1« الواقع بقيادة ادرج بدائرة املنزل بإقليم صفرو، البالغة 

بني  الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   2046 التقريبية  مساحته 

عالهم.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الطريق اإلقليمية 5016 والرسم العقاري عدد : 41/31391 ؛

- شرقا : مسلك عمومي، ورثة موالي عبد هللا بن الطيب السليماني ؛

نصوص)خرحة
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- جنوبا : شعبة سيدي علي املطاعي ؛

- غربا : أمالك مختلفة أليت مورغي وايت يو�ضي واهل سكورة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  ادرج،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 ماسوم)رقم)2.22.539)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2))

املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)

غزرو) بدائاة) اللوح) عين) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) الواقع) »شلوظ«)

بإقليم)إ اان،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية)ايت)واحي.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 6 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

، »شلوظ«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،   عند 

الواقع بقيادة عين اللوح بدائرة أزرو بإقليم إفران، البالغة مساحته 

التقريبية 403 هكتارات، اململوك للجماعة الساللية ايت واحي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

، K/18251 ؛ KLOTC/12713 شماال : الرسمين العقاريين -

- شرقا : الرسوم العقارية عدد : k/18251،ت 05/43590،ت 57/10371،ت 

05/47968،   05/47969،ت 57/13191،ت 57/11476،ت 57/11386،ت 

KP3/10438، مطلب التحفيظ عدد 57/1047،

ت   ،K/20010 ت   ،KP1/10438  : عدد  العقارية  الرسوم   : جنوبا   -

،P105/23744 مطلب التحفيظ عدد  ،K/16515 ت ،K/25627

 05P2G/74915  57/7607  : عدد  العقارية  الرسوم   : غربا   -

.57/4842

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التاسعة صباحا بمقر قيادة عين اللوح، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 ماسوم)رقم)2.22.540)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2))

بتحديد)فرريخ)ا تترح)عملية)التحديد)اإلداري)للعقرر)املدعو)»فيزي)

موشنكور«)الواقع)برلنتوذ)الترابي)لقيردة)بني)حميم)بدائاة)غزرو)

يحيى) ايت) ال اللية) الجمرعة) ملك) على) الجرري) إ اان،) بإقليم)

اوعال.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2022 أكتوبر   3 يوم  من  ابتداء  تباشر، 
املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيزي 
إفران،  بإقليم  أزرو  دائرة  صميم  بني  بقيادة  الواقع  موشنكور« 
الساللية للجماعة  اململوك  هكتارا،   133 التقريبية  مساحته   البالغة 

ايت يحيى اوعال.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الرسم العقاري عدد : 57/3582 ؛

،ت   KP2/16795 ت   ،  57/3893  : عدد  العقارية  الرسوم   : شرقا   -
KP5/16795، مطلب التحفيظ عدد : 05/22379،

.KP1/7253 : جنوبا : الرسم العقاري عدد -

.KP2/11766 ، KP1 /2864، KP4 / 12099 : غربا : الرسوم العقارية عدد -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة بني صميم، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 ماسوم)رقم)2.22.541)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2))
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
غزرو) بدائاة) إركالون) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) الواقع) »بولعش«)

بإقليم)إ اان،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية)ايت)عال.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 5 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

»بولعش«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

مساحته  البالغة  إفران،  بإقليم  آزرو  بدائرة  إركالون  بقيادة  الواقع 

التقريبية 460 هكتارا، اململوك للجماعة الساللية ايت عال.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

ت   K/14376 ت   ،KP3/7521  : عدد  العقارية  الرسوم   : شماال   -

KP2/13324   ،KP2/7665 ؛

- شرقا : الرسوم العقارية عدد : 10298ن/57 ، 498ت/57، 11739ت/57، 

KP6/17293 ت، KP5/9114 ت، KP4/26033 ؛

 KP6/6934 ، KP6/6934،  : عدد  العقارية  الرسوم   : جنوبا   -

K/12258 ؛

KP2/13444ت،  ت،   KP3/13444  : عدد  العقارية  الرسوم   : غربا   -

ت،   KP15/6934 ت،   K/12715 ؛    57P1/9197 ت،   K/23964

.K/12295

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التاسعة صباحا بمقر قيادة إركالون، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 ماسوم)رقم)2.22.542)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2))
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
»غرا�ضي)الجموع)لقبيلة)احنضرر«)الواقع)برلنتوذ)الترابي)لقيردة)
الجمرعة) ملك) على) الجرري) فنغير،) بإقليم) النيف) بدائاة) حصير)

ال اللية)احنضرر.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 5 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
»أرا�ضي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
بإقليم  النيف  بدائرة  حصيا  بقيادة  الواقع  احنضار«  لقبيلة  الجموع 
للجماعة  اململوك  هكتارا،   2469 التقريبية  مساحته  البالغة  تنغير، 

الساللية احنضار.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : اغري امجود، امشاد ؛ 

- شرقا : توريرت لعفو، دوار ايت خردي، اخف نومردول ؛

- جنوبا : جبل مغرفي ؛

- غربا : تيزوالي، ملتقى الويدان، اخبا نتكبورين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  حصيا،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،
اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.543)حردر)في)6))من)محرم اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
لقيردة) الترابي) برلنتوذ) اقع) الو و)«) ف) ق9عة) ف) زمور) »اوالد)
ملك) على) جاسيف،الجرري) بإقليم) فردرت) بدائاة) فردرت)

الجمرعة)ال اللية)اوالد)زمور.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 24 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اوالد زمور 1 
بإقليم جرسيف،  تادرت  بدائرة  تادرت  بقيادة  الواقع  1 و2«،  قطعة 
البالغة مساحته التقريبية 2884 هكتارا، اململوك للجماعة الساللية 

اوالد زمور.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

 ،79/10114  ،79/11087  : عدد  العقارية  الرسوم   : شماال   -
79/8735  ؛

- شرقا : الحدود اإلدارية لجماعة صاكة ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79/10452 ؛

 .79/2383  ،79/3016  ،79/3100  : عدد  التحفيظ  مطالب   : غربا   -
،79/13479 أعداد  العقارية  الرسوم  و2،   1 ق   79/3000 
913/ ف، 79/6647،الحدود اإلدارية لجماعة مزيكتام وأوالد بوريمة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  تادرت،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في صادر في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد 7121 -)فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022(الجريدة الرسمية   577(

ماسوم)رقم)2.22.544)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
بدائاة) الصبرب) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) اقع) الو ف«) »فمكادين)
ال اللية) الجمرعة) ملك) على) بإقليم)جاسيف،الجرري) جاسيف)

ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 19 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تمكردين 1«، 
البالغة  جرسيف،  بإقليم  جرسيف  بدائرة  الصباب  بقيادة  الواقع 
ايت  الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارات،   409 التقريبية  مساحته 

اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الرسم العقاري عدد : 7/11700 ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد : 79/11700 ، التحديد اإلداري 361؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79/10906 ؛

- غربا : الرسم العقاري عدد : 79/10906.

املادة الثانية
تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة الصباب، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.545)حردر)في)6))من)محام)اااف)ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
الصبرب) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) اقع) الو ف«) امللحة) »بوفينزار)
الجمرعة) بإقليم)جاسيف،الجرري)على)ملك) بدائاة)جاسيف)

ال اللية)ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 17 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بوتينزار امللحة 
1«، الواقع بقيادة الصباب بدائرة جرسيف بإقليم جرسيف، البالغة 
ايت  الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   459 التقريبية  مساحته 

اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : واد ملوية، الشعبة ؛

- شرقا : الشعبة؛

- جنوبا : حدود إدارية إلقليم جرسيف ؛

- غربا : واد ملوية.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة الصباب، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



5773الجريدة الرسمية عدد 7121 -)فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022(  

 ماسوم)رقم)2.22.546)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2))
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
بدائاة) باكين) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) اقع) الو »فجاواوت«)
الجمرعة) ملك) على) جاسيف،الجرري) بإقليم) جاسيف)

ال اللية)ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2022 أكتوبر   13 يوم  من  ابتداء  تباشر، 
املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند  املوالية 
»تجرواوت«، الواقع بقيادة بركين بدائرة جرسيف بإقليم جرسيف، 
الساللية للجماعة  اململوك  هكتارا،   446 التقريبية  مساحته   البالغة 

ايت اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الرسم العقاري عدد 79/9815 ؛

- شرقا : التحديد اإلداري 750 ؛

- جنوبا : التحديد اإلداري 388 ؛

- غربا : الرسم العقاري عدد 79/6311.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  بركين،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.547)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
باكين) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) الواقع) اجليداسن«) ايت) »ازأرر)
الجمرعة) ملك) على) الجرري) جاسيف،) بإقليم) جاسيف) بدائاة)

ال اللية)ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 12 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
»أزغارايت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
اجليداسن«، الواقع بقيادة بركين بدائرة جرسيف بإقليم جرسيف، 
الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   792 التقريبية  مساحته  البالغة 

ايت اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الرسم العقاري عدد : 79/12845 ؛

- شرقا : سد تاركة اوما�ضي ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79/12845 ؛

- غربا : الرسم العقاري عدد : 79/12845.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  بركين،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد 7121 -)فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022(الجريدة الرسمية ا577  

ماسوم)رقم)2.22.548)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
الترابي)لقيردة)باكين) برلنتوذ) »اخاطرن)ايت)اجليداسن«)الواقع)
الجمرعة) ملك) على) الجرري) جاسيف،) بإقليم) جاسيف) بدائاة)

ال اللية)ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اخرطان ايت 
اجليداسن«، الواقع بقيادة بركين بدائرة جرسيف بإقليم جرسيف، 
البالغة مساحته التقريبية 1371 هكتارا، اململوك للجماعة الساللية 

ايت اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : رسم عقاري عدد : 79/10906، غابة بركين فرع اجوراي ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد : 79/10905 ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79/10905 ؛

- غربا : الرسم العقاري عدد : 79/12845، سد تاركة اوما�ضي.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  بركين،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.549)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
اقع)برلنتوذ)الترابي)لقيردة) »ارجم)قصبة)ام ون)ق9عة)ف)و)«)الو
فردرت)بدائاة)فردرت)بإقليم)جاسيف،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)

ال اللية)هوارة)اوالد)رحو.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 26 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارجم قصبة 
بإقليم  تادرت  بدائرة  تادرت  بقيادة  الواقع   »2 و   1 قطعة  امسون 
جرسيف، البالغة مساحته التقريبية 949 هكتارا، اململوك للجماعة 

الساللية هوارة اوالد رحو.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

العقاري   الرسم   ،1 ق   OF/6356 العقاري  الرسم    : شماال   -
OF/6991 ؛

- شرقا :  الرسم العقاري OF/6991، الطريق الجهوية 511، الرسم 
العقاري  79/12581، مقبرة ؛ 

- جنوبا :  الرسوم العقارية : 

- T6271/Of -T6265/Of - T6264/Of - T8519/79 - T823/79   
- T6273/Of - 6861/Of - T6263/Of - T6261/Of    
T1431/79 p5 - T1431/79 p4 - T8121/Of - T6267/Of - T6270/Of 

 الطريق الجهوية 11 واد امسون - قصبة امسون.

- غربا :  واد امسون.

املادة الثانية
تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  تادرت،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.
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وحرر بالرباط في 26 من محرم  1444 )24 أغسطس 2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.550)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ)  بتحديد)
الايش) بدائاة) كاامة) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) الواقع) علي«) »ايت)

بإقليم)ميدلت،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية)ايت)علي.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 12 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
علي«،  »ايت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
البالغة مساحته  بإقليم ميدلت،  الريش  بدائرة  بقيادة كرامة  الواقع 

التقريبية 3884 هكتارا، اململوك للجماعة الساللية ايت علي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : التحديد اإلداري 961، ممر عمومي، واد ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد : 42/26757 ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 42/26757 ؛

- غربا : التحديد اإلداري 961 و 988.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة من 
القانون املشار إليه أعاله رقم 63.17، يوم التحديد في الساعة التاسعة 

صباحا بمقر قيادة كرامة، قصد مباشرة عملية التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.551)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو) للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ) بتحديد)
اقع)برلنتوذ)الترابي)لقيردة)فمصلوحت)بدائاة)فحنروت) »فيولي«)الو

بإقليم)الحوز،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية)فيولي.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 12 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيولي«، الواقع 

مساحته  البالغة  الحوز،  بإقليم  تحناوت  بدائرة  تمصلوحت  بقيادة 

التقريبية 1561 هكتارا، اململوك للجماعة الساللية تيولي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :
- شماال :  الرسمين العقاريين عددي 65/10311، 744/م ؛
- شرقا :  مطلبي التحفيظ عددي : 22916/م، 15610/م ؛ 

- جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد : 65/8495 ؛

ت،  MPP6/14069  : عدد  التحفيظ  مطالب   : غربا   - 
 ،MPP15/14069  ،MP16/14069 MPP4/14069ت، 

.MPP8/14069 ،MP12/14069

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

عملية  مباشرة  قصد  تمصلوحت،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم  1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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ماسوم)رقم)2.22.553)حردر)في)6))من)محام)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
املدعو للعقرر) اإلداري) التحديد) عملية) ا تترح) فرريخ)  بتحديد)
»غرا�ضي)الجموع)لقبيلة)ايت)خادي«)الواقع)برلنتوذ)الترابي)لقيردة)
الجمرعة) ملك) على) الجرري) فنغير،) بإقليم) النيف) بدائاة) حصير)

ال اللية)ايت)خادي.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة ايت خردي«، الواقع بقيادة حصيا بدائرة النيف بإقليم تنغير، 

الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   994 التقريبية  مساحته  البالغة 

ايت خردي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : اغري نبولبنتر شعبة بوكريباش ؛

- شرقا : شعبة بوكريباش، دوار ايت امد ؛

- جنوبا : جبل مغرفي ؛

- غربا : دوار احنضار.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  حصيا،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ماسوم)رقم)2.22.563)حردر)في)6))من)محا)م)اااف )ا))غأ 29)))2)) 
بتحديد)فرريخ)ا تترح)عملية)التحديد)اإلداري)للعقرر)املدعو)»ايت)
بدائاة) باكين) لقيردة) الترابي) برلنتوذ) اقع) الو فربغ«) اجليدسن)
جاسيف)بإقليم)جاسيف،)الجرري)على)ملك)الجمرعة)ال اللية)

ايت)اجليداسن.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 5 أكتوبر 2022 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ايت اجليدسن 
تابغ« الواقع بقيادة بركين بدائرة جرسيف بإقليم جرسيف، البالغة 
ايت  الساللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   1453 التقريبية  مساحته 

اجليداسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال :  الرسم العقاري عدد : 79/10905  غابة بركين فرع توبالين؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد : 79/10905  غابة بركين فرع توبالين؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79/10905  غابة بركين فرع توبالين؛

- غربا : الرسم العقاري عدد : 79/10905  غابة بركين فرع توبالين. 

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  بركين،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم  1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 قاار)لوزيا)الشبرب)والثقر ة)والتواحل)رقم)2037.22)حردر)في)2ف)شوال)3ااف )فف)مري)))2))

بتعيين)آماين)م رعدين)برلصاف)ونواب)عنهمر

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والثقافة والتواصل ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهما  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األوالن  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

إليهم من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل برسم ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى »املعهد  املفوضة 

العالي ملهن السمعي البصري« وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن 

تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :

املحرسبون)املكلتونالنواباآلماان)امل رعدان)برلصافاالختصرص)الترابي

•)جهة)الابرط)-)سال)-)القني9اة

 املدير الجهوي للرباط

 بالوكالة الوطنية للتجهيزات

العامة

- رئيس قسم الصفقات والشؤون العامة باملديرية الجهوية للرباط ؛

باملديرية  قاسم  سيدي   - الخميسات   - القنيطرة  قسم  رئيس   -

الجهوية للرباط.

خازن عمالة الرباط

•)عمرلة)الابرط

•)عمرلة)سال

•)عمرلة)الصخيرات)-)فمررة

 رئيس مصلحة تدبير

 املشاريع اإلدارية

 واالجتماعية باملديرية

الجهوية للرباط

خازن عمالة الرباط- رئيس قسم الرباط باملديرية الجهوية للرباط.

املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات ميزانية مرفق 

الدولة السالف الذكر التي يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 شوال 1443 )11 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.



عدد 7121 - فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022(الجريدة الرسمية   5778

قاار)للمندوب)العرم)إلدارة)السجون)وإعردة)اإلدمرج)رقم)2014.22)حردر)في)2))من)ذي)القعدة)3ااف )2))يونيو)))2)) 

بتعيين)آماين)م رعدين)برلصاف

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع اآلخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين املندوب العام إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين مساعدين لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن املندوب 

التابعة للمندوبية العامة إلدارة  العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج من ميزانية »مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي« 

السجون وإعادة اإلدماج املعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة :

مدير
مدير السجن
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات 

امليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.

 املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1667.16 الصادر في 13 من جمادى

اآلخرة 1437 )23 مارس 2016( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صالح التامك.
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قاار)للمندوب)العرم)إلدارة)السجون)وإعردة)اإلدمرج)رقم)2015.22)حردر)في)2))من)ذي)القعدة)3ااف )2))يونيو)))2)) 

بتعيين)آماين)م رعدين)برلصاف

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع اآلخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين املندوب العام إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين مساعدين لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن املندوب 

الحامل عنوان  العامة وكذا ميزانية الحساب املرصد ألمور خصوصية  امليزانية  العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج برسم 

»الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« :

مدير

مدير
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات 

امليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1672.19 الصادر في 21 من رجب 1440 

)28 مارس 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صالح التامك.
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في حردر) (2065.22 رقم) االجتمرعية) والحمرية) الصحة) لوزيا)  قـــاار)

بتغيير) ()(2(( يونيو) ((8( 3ااف  القعدة) ذي) مـــن) ((8

3ااف  األول) ربيع) من) اف) في) الصردر) (3649.21 رقم) القاار)

)ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3649.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3649.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»الجدول)امللحق

النواباملتوض)إليهماالختصرص)الترابي

 جهة الرباط - 

 سال -

القنيطرة

 جهة الرباط - 

سال - القنيطرة

.................................................................................

.........................................................................................................

.................................................................................إقليم القنيطرة

إقليم الخميسات

.................................................................................

املركز  مدير  بنزروال،  محمد  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بالخميسات.

...................................

.........................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في حردر) (2081.22 رقم) االجتمرعية) والحمرية) الصحة) لوزيا)  قـــاار)

بتغيير) ()(2(( يونيو) ((8( 3ااف  القعدة) ذي) مـــن) ((8

3ااف  األول) ربيع) من) اف) في) الصردر) (3720.21 رقم) القاار)

)ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3720.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3720.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»الجدول)امللحق

النواباملتوض)إليهماالختصرص)الترابي

 جهة مراكش - 

آسفي

 جهة مراكش - 

آسفي

.................................................................................

.........................................................................................................

.................................................................................إقليم الرحامنة

إقليم آسفي

.................................................................................

املركز  مدير  ايعزا،  خالد  السيد 

بآسفي  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

...................................

.........................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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والغربرت) وامليره) القاوية) والتنمية) البحاي) والصيد) التالحة) لوزيا) قاار)

رقم)2053.22)حردر)في)32)من)ذي)القعدة)3ااف )32)يونيو)))2)) 

بتتويض)اإلمضرء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

 1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم  وعلى 

تغييره  وقع  كما  العامة  للمحاسبة  عام  نظام  بسن   )1967 )21 أبريل 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء  املالية،  مدير  بوعطيوي،  طارق  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات 

املوارد  وبصفة عامة  بقبض  للنفقات واألوامر  املثبتة  الوثائق  وعلى 

على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية العامة لوزارة الفالحة 

الحسابات  وكذا  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

واملناطق  القروية  التنمية  »صندوق  املسماة  للخزينة  الخصوصية 

املتبادل«  الرهان  من  باالقتطاعات  الخاص  و»الحساب  الجبلية« 

و»صندوق التنمية الفالحية«.

املادة الثانية

 إذا تغيب السيد طارق بوعطيوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد توفيق 

العشبي، رئيس قسم اإلعانات والتحفيزات الفالحية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي  القعدة 1443 )30 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغربرت) وامليره) القاوية) والتنمية) البحاي) والصيد) التالحة) لوزيا) قاار)

رقم)2054.22)حردر)في)32)من)ذي)القعدة)3ااف )32)يونيو)))2)) 

بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء  املالية،  مدير  بوعطيوي،  طارق  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

التابعة  لقطاع  واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 

الفالحة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات   على  املصادقة  بوعطيوي  طارق  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة باملصالح التابعة له وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها 

ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

20.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

السيد  ناب عنه  أو عاقه عائق  السيد طارق بوعطيوي  تغيب  إذا 

توفيق العشبي، رئيس قسم اإلعانات والتحفيزات الفالحية.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي  القعدة 1443 )30 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغربرت) وامليره) القاوية) والتنمية) البحاي) والصيد) التالحة) لوزيا) قاار)
رقم)2055.22)حردر)في)32)من)ذي)القعدة)3ااف )32)يونيو)))2)) 

بتتويض)اإلمضرء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

نيابة  اإلمضاء  املالية،  مدير  بوعطيوي،  طارق  السيد  إلى  يفوض 
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
والصيد  الفالحة  لوزارة  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر   على 
داخل  بمأموريات  للقيام  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

اململكة.

املادة الثانية

 إذا تغيب السيد طارق بوعطيوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد توفيق 
العشبي، رئيس قسم اإلعانات والتحفيزات الفالحية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي  القعدة 1443 )30 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغربرت) وامليره) القاوية) والتنمية) البحاي) والصيد) التالحة) لوزيا) قاار)
رقم)2035.22)حردر)في) رفص)ذي)الحجة)3ااف)) رفص)يوليو)))2)) 

بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد احمد بوعالت، مدير معهد التقنيين املتخصصين 

في الفالحة بكلميم بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 

والقرارات  املراسيم  ماعدا  املعهد  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد احمد بوعالت املصادقة على الصفقات وفسخها 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

700.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

300.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1443 )فاتح يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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والغربرت) وامليره) القاوية) والتنمية) البحاي) والصيد) التالحة) لوزيا) قاار)

رقم)2036.22)حردر)في) رفص)ذي)الحجة)3ااف)) رفص)يوليو)))2)) 

بتتويض)اإلمضرء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد احمد بوعالت، مدير معهد التقنيين املتخصصين 

في الفالحة بكلميم بالنيابة، اإلمضاء  نيابة عن وزير الفالحة والصيد 

الصادرة  األوامر   على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

للموظفين التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  1443 )فاتح  يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قاار)لوزياة)التضرمن)واإلدمرج)االجتمرعي)واألساة)رقم)1955.22 

حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف )اف)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

 1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم  وعلى 

تغييره  وقع  كما  العامة  للمحاسبة  عام  نظام  بسن   )1967 )21 أبريل 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد عادل غمارت، مدير املوارد البشرية وامليزانية  يفوض 

واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون 

االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 

واألسرة على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى 

على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق 

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية نفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة  1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عواطف حيار.
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قاار)لوزياة)التضرمن)واإلدمرج)االجتمرعي)واألساة)رقم)1956.22 

حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف )اف)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد عادل غمارت، مدير املوارد البشرية وامليزانية  يفوض 

واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون 

اإلمضاء نيابة عن وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة على 

للقيام  الوزارة  التابعين لنفس  للموظفين واألعوان  األوامر الصادرة 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

قاار)لوزياة)التضرمن)واإلدمرج)االجتمرعي)واألساة)رقم)1957.22 

حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف )اف)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد عادل غمارت، مدير املوارد البشرية وامليزانية  يفوض 

واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون 

االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 

لنفس  البشرية  املوارد  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  واألسرة 

الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عواطف حيار.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2019.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3071.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3071.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3071.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( : 

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد عبد العزيز ناجي  ................................

...............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

»كما يفوض إلى السيد عبد العزيز ناجي اإلمضاء أو التأشير نيابة 

»عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -«

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

»- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2020.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3072.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3072.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3072.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( : 

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد سعيد أوزمو ..................................

...............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

»كما يفوض إلى السيد سعيد أوزمو اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

»وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -«

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

»- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2021.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3073.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3073.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3073.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( : 

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد لحسن عماني ..................................

...............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

»كما يفوض إلى السيد لحسن عماني اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

»وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -«

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

»- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2022.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3074.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3074.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3074.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد عبد الكريم بوكار .......................

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  بوكار  الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -  «

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2023.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3076.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3076.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3076.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد موالي الحسن فائق  .......................

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  فائق  الحسن  موالي  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2024.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3077.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3077.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3077.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... لوكيلي  الحسن  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  لوكيلي  الحسن  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2025.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3078.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3078.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3078.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... الرحيمي  امحمد  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  الرحيمي  امحمد  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2026.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3079.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3079.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 3079.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد عبد الكريم أيت اهداد .................

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

»كما يفوض إلى السيد عبد الكريم أيت اهداد اإلمضاء أو التأشير 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.



5723الجريدة الرسمية عدد 7121 -)فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022(  

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2027.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3080.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3080.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3080.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... النيار  زكرياء  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  النيار  زكرياء  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  »-محاضر 

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2028.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3081.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3081.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3081.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... الواطلي  محمد  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  الواطلي  محمد  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2029.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3082.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3082.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3082.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... أوزمو  سعيد  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  أوزمو  سعيد  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -  «

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2030.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3083.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3083.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3083.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... بهطاط  محسن  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  بهطاط  محسن  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  »-محاضر 

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2031.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3084.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3084.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3084.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى .- يفوض إلى السيد عبد العزيز الزاكي .......................

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  الزاكي  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  »-محاضر 

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2032.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3085.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3085.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3085.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... فوزي  حسن  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

»كما يفوض إلى السيد حسن فوزي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

»وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2033.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3086.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3086.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3086.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... باحمد  الحسين  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  باحمد  الحسين  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قاار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2034.22)حردر)في)اف)من)ذي)الحجة)3ااف 

في) الصردر) (3087.21 رقم) القاار) بتتميم) ()(2(( يوليو) )اف)

اف)من)ربيع)األول)3ااف )ف))غكتوبا)ف)2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير التجهيز واملاء،

ربيع من   14 في  الصادر   3087.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 3087.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

....................... عماني  لحسن  السيد  إلى  يفوض   -. األولى   »املادة 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................« 

»التنقيط والشواهد اإلدارية.

التأشير أو  اإلمضاء  عماني  لحسن  السيد  إلى  يفوض   »كما 

»نيابة عن وزير التجهيز واملاء على :

والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات  إيداع  مقررات   -  «

»ومقررات رفع اليد عنها ؛

» - مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

»عن إنجاز أشغال عمومية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -«

»لفائدة املنشآت املائية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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من ((( في) حردر) (2069.22 رقم) واللوجي تيك) النقل) لوزيا)  قاار)

ذي)الحجة)3ااف ))))يوليو)))2)()بتغيير)القاار)رقم)286.22 

 ((2(( ينريا) ((2( 3ااف  اآلخاة) جمردى) من) 7ف) في) الصردر)

بتتويض)اإلمضرء.

وزير النقل واللوجيستيك،

17 من جمادى في  الصادر   286.22 رقم  القرار   بعد االطالع على 

اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 286.22 بتاريخ 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( :

ناب  عائق  عاقه  أو  باهي  عادل  السيد  تغيب  إذا   -. الثالثة  »املادة 

»عنه السيد رضا الدرويش، رئيس قسم البرمجة وامليزانية بمديرية 

»االستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بالنيابة وذلك فيما 

»يخص التفويض موضوع هذا القرار.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

من ((( في) حردر) (2070.22 رقم) واللوجي تيك) النقل) لوزيا)  قاار)

ذي)الحجة)3ااف ))))يوليو)))2)()بتغيير)القاار)رقم)338.22 

 ((2(( ) رفص) برايا) 3ااف) اآلخاة) 2))من)جمردى) في) الصردر)

بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت.

وزير النقل واللوجيستيك،

29 من جمادى في  الصادر   338.22 رقم  القرار   بعد االطالع على 

اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 

الصفقات؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار  من  والرابعة  الثالثة  املادتان  التالي  النحو  على  تغير 

1443 اآلخرة  جمادى  من   29 بتاريخ   338.22 رقم  أعاله  إليه   املشار 

)فاتح فبراير 2022( :

اإلمضاء ديب  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض   -. الثالثة   »املادة 

الوثائق على  واللوجيستيك  النقل  وزير  عن  نيابة  التأشير   »أو 

الطرقي النقل  مديرية  باختصاصات  املتعلقة  اإلدارية   »والتصرفات 

في الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم  من   9 املادة  في  عليها   »املنصوص 

»25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021( بتحديد اختصاصات 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  واللوجيستيك  النقل  وزارة  »وتنظيم 

»التنظيمية.

األوامر  على  اإلمضاء  ديب  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض  »كما 

داخل  بمأموريات  للقيام  الطرقي  النقل  مديرية  ملوظفي  »الصادرة 

واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  وعلى  »املغرب 

»املياومين ما عدا فيما يخص :

»- قرارات التوظيف ؛

»- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛
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»- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

»- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

»املوظفين بإدارات أخرى.«

عائق  أو عاقه  ديب  الدين  نور  السيد  تغيب  إذا   -. الرابعة  »املادة 

بمديرية  الرئيسة  املهندسة  بوستة،  لالبهيجة  السيدة  عنه  »نابت 

»النقل الطرقي وذلك فيما يخص التفويض موضوع هذا القرار.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 قاار)لوزيا)النقل)واللوجي تيك)رقم)2082.22)حردر)في)6))من)ذي)الحجة)3ااف )6))يوليو)))2)()بتغيير)القاار)رقم)288.22

الصردر)في)ف))من)جمردى)اآلخاة)3ااف )ا))ينريا)))2)()بتتويض)اإلمضرء)واملصردقة)على)الصتقرت

وزير النقل واللوجيستيك،

بعد االطالع على القرار رقم 288.22 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 

الصفقات؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 288.22 بتاريخ 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( :

»املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل 

»واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

»- مقررات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها ................ :

 ........................................................................................  «

 ........................................................................................  «



5722الجريدة الرسمية عدد 7121 - فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022( 

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية.- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

االختصاص الترابيالنوابالمفوض إليهم
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قاار)لوزيا)النقل)واللوجي تيك)رقم)2083.22)حردر)في)6))من)ذي)الحجة)3ااف )6))يوليو)))2)()بتغيير)القاار)رقم)289.22 
الصردر)في)ف))من)جمردى)اآلخاة)3ااف )ا))ينريا)))2)()بتتويض)اإلمضرء

وزير النقل واللوجيستيك،

بعد االطالع على القرار رقم 289.22 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

النقل  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.840 رقم  املرسوم  وعلى 
واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 289.22 بتاريخ 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( :

»املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم ومهامهم بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك 
»على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

»في)مجرل)النقل)ال9اقي)لألشخرص)والبضرئع):

» - تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�ضي الدولي لألشخاص ؛

 ........................................................................................ - «

 ........................................................................................ - «

)الباقي ال تغيير فيه.(
املادة الثانية.- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.
اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 االختصاصالمفوض إليهم
 االختصاصالنوابالترابي

الترابي
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قاار)لوزيا)الشبرب)والثقر ة)والتواحل)رقم)2077.22)حردر)في)

5))من)ذي)الحجة)3ااف )5))يوليو))))2)()بتتويض)اإلمضرء.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 )21 أكتوبر 

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد بنيعقوب، مدير الفنون بقطاع الثقافة، 

الشباب والثقافة والتواصل على  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء 

لإلبداعات  املؤقت  أو  النهائي  بالتصدير  املتعلقة  الترخيص  مقررات 

الفنية خارج املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي  الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

قاار)للوزيا)املنتدب)لدى)رئي2)الحكومة)املكلف)برالستثمرر)والتقرئية)

حــردر) ــي (1958.22 رقـم) العموميــة) ال يـرســرت)  وفقييــم)

7)ذي)الحجة)3ااف )7)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

1443 رجب   7 فـــي  الصــادر   2.21.992 رقـــم  املرسوم   وعلى 

املكلفـة الـوزارة  وتنظيم  اختصــاصــات  بتحـديد   )2022 فبراير   9( 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

السياسات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالوزارة  االستثمار  مدير  الشودري،  هشام  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء  العمومية،  السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة 

املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  عن  نيابة  التأشير  أو 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على جميع الوثائق 

املراسيم  عدا  ما  االستثمار  ملديرية  املسندة  باالختصاصات  املتعلقة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد هشام الشودري اإلمضاء على األوامر الصادرة 

بمأموريات  للقيام  االستثمار  ملديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

قصد  الشخصية  سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل 

التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1443 )7 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.
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قاار)للوزيا)املنتدب)لدى)رئي2)الحكومة)املكلف)برالستثمرر)والتقرئية)

حــردر) ــي (1959.22 رقـم) العموميــة) ال يـرســرت)  وفقييــم)

7)ذي)الحجة)3ااف )7)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

1443 رجب   7 فـــي  الصــادر   2.21.992 رقـــم  املرسوم   وعلى 

املكلفـة الـوزارة  وتنظيم  اختصــاصــات  بتحـديد   )2022 فبراير   9( 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

السياسات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد إبراهيم بنمو�ضى، املدير العام اللتقائية وتقييم 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  بالوزارة  العمومية  السياسات 

املنتدب  الوزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  العمومية،  السياسات 

لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات 

املسندة  باالختصاصات  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  العمومية 

عدا  ما  العمومية  السياسات  وتقييم  اللتقائية  العامة  للمديرية 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد إبراهيم بنمو�ضى اإلمضاء على األوامر الصادرة 

وتقييم  اللتقائية  العامة  للمديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة وعلى قرارات  داخل  بمأموريات  للقيام  العمومية  السياسات 

املصلحة  لحاجات  التنقل  قصد  الشخصية  سياراتهم  استعمال 

اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1443 )7 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.

قاار)للوزيا)املنتدب)لدى)رئي2)الحكومة)املكلف)برالستثمرر)والتقرئية)

حــردر) ــي (1960.22 رقـم) العموميــة) ال يـرســرت)  وفقييــم)

7)ذي)الحجة)3ااف )7)يوليو)))2)()بتتويض)اإلمضرء.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛
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1443 رجب   7 فـــي  الصــادر   2.21.992 رقـــم  املرسوم   وعلى 

املكلفـة الـوزارة  وتنظيم  اختصــاصــات  بتحـديد   )2022 فبراير   9( 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

السياسات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

السياسات  التقائية  مدير  محداد،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  بالوزارة  العمومية 

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  العمومية، 

العمومية  السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة 

التقائية  ملديرية  املسندة  باالختصاصات  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

السياسات العمومية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  محداد  محمد  السيد  إلى  يفوض 

العمومية  السياسات  التقائية  ملديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

الشخصية قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1443 )7 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.

رقم)2066.22  اإلدمرج) وإعردة) السجون) العرم)إلدارة) للمندوب) قاار)

حردر)في))))من)ذي)الحجة)3ااف ))))يوليو)))2)()بتتويض)

اإلمضرء.

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

ربيع من   22 في  الصادر   1.08.49 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

اآلخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين املندوب العام إلدارة السجون 

من الثانية  الفقرة  سيما  وال  اختصاصاته  وبتحديد  اإلدماج   وإعادة 

املادة الرابعة منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء  بالنيابة،  العام  املفتش  مهيل،  فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العام  املندوب  عن  نيابة  أو التأشير 

املفتشية  باختصاصات  الصلة  ذات  واملراسالت  الوثائق  جميع  على 

العامة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من  ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صالح التامك.

قاار)لوزيا)الشبرب)والثقر ة)والتواحل)رقم)2064.22)حردر)في)ف))من)

موقع) بتقييد) يق�ضي) ()(2(( يوليو) )ف)) 3ااف  الحجة) ذي)

بيزمون)بجمرعة)حد)الدرا)بإقليم)الصوياة)في)عداد)اآلثرر.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تتميمه وتغييره ؛

1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على طلب التقييد، غير املؤرخ، الذي تقدم به رئيس 

جمعية الصويرة موكادور ؛

وعلى محضر اجتماع لجنة الترتيب والتقييد بتاريخ 23 يونيو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

عدد  العقاري  الرسم  ذو   بيزمون  موقع  اآلثار  عداد  في  يقيد  

الجنوبي(  حديد  جبل  »غابة  املسمى  الغابوي  )امللك   35/23057

مبين  هو  كما  الصويرة،  بإقليم  الدرا  حد  الترابي  بالنفوذ  املتواجد 

بالوثائق وبالتصميم والصور املرفقة بأصل هذا القرار.
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املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير  باملوقع ما لم تعلم بذلك وزارة الشباب 

بستة  األعمال  في  للشروع  املقرر  التاريخ  قبل  والتواصل  والثقافة 

أشهر على األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون 

رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 )21 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

مقار)لوزيا)التجهيز)واملرء)رقم)2208.22)حردر)في)2ف)محام)اااف )8)غأ 29)))2)()برلتخلي)عن)ملكية)الق9ع)األرضية)

الالزمة)لبنرء)سد)سيدي)عبو))ال9ايق)املؤدية)إلى)ال د)وفوسعة)من9قة)األشغرل()بإقليم)فرونرت

وزير التجهيز واملاء،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.502 الصادر في 29 من ذي الحجة 1441 )19 أغسطس 2020( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء 

سد سيدي عبو على واد اللبن بإقليمي تاونات وتازة ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 28 أبريل إلى 28 يونيو 2021 بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/2.000 املضاف إلى أصل هذا املقرر :
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األغراس والمنشآت السطحيةأسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالكحساب رقم المساحة
نوعية التربة

مراجعها 

العقارية
رقم التصميم

أرقام 
القطع 
الوحدةاألرضية العدد النوعية س آر هك
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األغراس والمنشآت السطحيةأسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالكحساب رقم المساحة
نوعية التربة

مراجعها 

العقارية
رقم التصميم

أرقام 
القطع 
الوحدةاألرضية العدد النوعية س آر هك



5827الجريدة الرسمية عدد 7121 - فاتح صفر 1444 )29 أغسطس 2022( 

األغراس والمنشآت السطحيةأسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالكحساب رقم المساحة
نوعية التربة

مراجعها 

العقارية
رقم التصميم

أرقام 
القطع 
الوحدةاألرضية العدد النوعية س آر هك
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األغراس والمنشآت السطحيةأسماء وعنوان ذوي الحقوقرقم الملف
رقم التصميم رقم القطعة

الوحدة العدد النوعية
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المساحةإسم المالكرقم القطعة
نوعية المحاصيل إسم المستغل

س آر هك
رقم الملف
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المساحةإسم المالكرقم القطعة
نوعية المحاصيل إسم المستغل

س آر هك
رقم الملف
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املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1444 )8 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

إسم المالكرقم القطعة
المساحة

نوعية المحاصيل إسم المستغل
س آر هك

رقم الملف
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من 5ف) في) حردر) (2080.22 رقم) فر ياللت) (- درعة) جهـة) لوالـي)  قاار)

ا قة)على)قاار)عرمل) ذي)الحجة)3ااف )5ف)يوليو)))2)()برملو

إقليم)الاشيدية)بإقاار)مخ9ط)فنمية)الكتلة)العماانية)القاوية)

البرج)الجديد)بجمرعة)فرديغوست.

والي جهة درعة - تافياللت،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

بتاريخ  2.15.716 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

9 ذي الحجة 1436 )23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441  )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  بإقرار  املتعلق  الرشيدية  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

تاديغوست،  بجماعة  الجديد  البرج  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

.)02 PDAR.AUER-M/2021 املخطط رقم(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في 15 من ذي الحجة 1443 )15 يوليو 2022(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*

*  *

قاار)لعرمل)إقليم)الاشيدية

 بإقاار)مخ9ط)فنمية)الكتلة)العماانية)القاوية)

البرج)الجديد)بجمرعة)فرديغوست

عامل إقليم الرشيدية،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ  الرشيدية  بإقليم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

8 يوليو 2022 ؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بإقليم 

الرشيدية بتاريخ 17 ديسمبر 2022 ؛

دورته  خالل  تاديغوست  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2022 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 29 نوفمبر إلى 28 ديسمبر 2021، 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية البرج الجديد بجماعة 

تاديغوست، )املخطط رقم PDAR.AUER-M/2021 02( امللحق بأصل 

هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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في -)الح يمة)رقم)2068.22)حردر) -)ف9وان)  قاار)لوالـي)جهـة)طنجة)

ا قة)على)قاار) 2ف)من)ذي)الحجة)3ااف )2ف)يوليو)))2)()برملو

الكتلة) فنمية) مخ9ط) بإقاار) املتعلق) شتشرون) إقليم) عرمل)

العماانية)القاوية)ملاكز)فموروت)بجمرعة)فموروت.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

بتاريخ  2.15.716 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

9 ذي الحجة 1436 )23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 فــي  الصــادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزيـر  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  بإقرار  املتعلق  شفشاون  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

تموروت،  بجماعة  تموروت  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

.)AUTE-PDAR/02/2021 املخطط رقم(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 19 من ذي الحجة 1443 )19 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

*  *

قاار)لعرمل)إقليم)شتشرون

 بإقاار)مخ9ط)فنمية)الكتلة)العماانية)القاوية)

ملاكز)فموروت)بجمرعة)فموروت

عامل إقليم شفشاون،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمرانية  الكتل  بتنمية  املتعلق   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ  شفشاون  بإقليم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

28 يونيو 2021 ؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بإقليم 

شفشاون بتاريخ 11 أغسطس 2021 ؛

دورته  خالل  تموروت  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 20 نوفمبر إلى 19 ديسمبر 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تموروت  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

امللحق   )AUTE-PDAR/02/2021 رقم  )املخطط  تموروت،  بجماعة 

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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قاار)لائي2)مجل2)جمرعة)طنجة)رقم)208.22)حردر)في)3)جمردى)اآلخاة)3ااف )6)ينريا)))2)()بتخ9يط)حدود)ال9اق)العرمة)
إلحداث)طايق)التهيئة)رقم)2ف) BNI،)الواقعة)بحي)بدريون)بجمرعة)طنجة،)وبتعيين)الق9ع)األرضية)املااد)نزع)ملكيتهر)ملر)

ت توجبه)هذه)العملية.

رئيس مجلس جماعة طنجة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 
20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون  وعلى 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
)17 يونيو 1992( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

12.90 رقم  القانون  بتطبيق   )1993 أكتوبر   14(  1414 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 
املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة طنجة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 7 ماي 2018 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 21 نوفمبر 2018 إلى 21 يناير 2019 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تخطط حدود الطرق العامة إلحداث طريق التهيئة رقم BNI 219، الواقعة بحي بدريون بجماعة طنجة بعمالة طنجة - أصيلة.

املادة الثانية

تعين بناء على ما ذكر القطع األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها 
بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :

أرقام القطع 
 األرضية
وإسمها
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 3 جمادى اآلخرة 1443 )6 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد البشير العبدالوي.


