
{
صفحة

صفحة

السنة)الحادية)عش5ة)بعد)املائة)-)عدد)8)72  5))ص 5)2555 ))))تبس 22)))2))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

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 
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فهرست

نصوص)عامة

الصيد)البح5ي.)-)منع)مؤقت)لصيد)بعض)أصناف)األت اك)السطحية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2401.22 صادر في 15 من صفر 1444 )12 سبتمبر 2022( يتعلق 
6234باملنع املؤقت لصيد بعض أصناف األسماك السطحية......................... 

نصوص)خاصة

بنك)املغ5ب.)-)تعيين)مندوب)الحكومة.

بتعيين   )2022 سبتمبر   7(  1444 صفر   10 في  صادر   2.22.621 رقم  مرسوم 
6235مندوب الحكومة لدى بنك املغرب.......................................................... 

إقليم)ال حص)-)أنج5ة.)-)إخ5اج)قطع)أرضية)من)امللك)الع ومي)
املائي)إلى)امللك)الخاص)للدولة.

يق�ضي   )2022 سبتمبر   2(  1444 صفر   5 في  صادر   2.22.629 رقم  مرسوم 
باإلخراج من امللك العمومي املائي إلى امللك الخاص للدولة لقطع أرضية 
الرسمين  امللكين موضوعي  املار وسط  متأصلة من متروك واد الشاط 
تابعة  61/17846 وبضم قطع أرضية  و   61/16842 العقاريين عددي 
واجوامعة  ملوسة  بجماعتي  املائي  العمومي  امللك  إلى  امللكين  لهذين 
 .................... 6236بإقليم الفحص - أنجرة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

إقليم)تيزنيت.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

2022( بإعالن أن  1444 )2 سبتمبر  5 صفر  2.22.647 صادر في  مرسوم رقم 
أربعاء  لجماعة  التابعة  الدواوير  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة 
القطع  ملكية  وبنزع  للشرب  الصالح  باملاء  تيزنيت  بإقليم  الساحل 
6246األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

إقليم)الخ يسات.)-)نزع)ملكية)قطعة)أرضية.

مرسوم رقم 2.22.648 صادر في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022( بإعالن أن 
بدائرة  البحراوي  عالل  بسيدي  ثانوية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة 
لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  الخميسات  بإقليم  تيفلت 
6251الغرض..................................................................................................... 
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إقليم)كل يم.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

بإعالن   )2022 سبتمبر   7(  1444 صفر   10 في  صادر   2.22.649 رقم  مرسوم 
الكح  حا�ضي  ودوار  أفركط  جماعة  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
ملكية  وبنزع  كلميم  بإقليم  للشرب  الصالح  باملاء  املجاورة  والدواوير 
 ....................................................... 6252القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض

ت ويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الص قات.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2369.22 صادر في 28 من ذي الحجة 1443 
6259)28 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قرار لوزير العدل رقم 2368.22 صادر في 10 محرم 1444 )8 أغسطس 2022( 
 ........................................ 6259بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

ت ويض)السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2337.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6260بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2338.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6261بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2339.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6262بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2340.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6263بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2341.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6265بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2342.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6266بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2343.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6267بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2344.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6269بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2345.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6270بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2346.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6271بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2347.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6272بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2348.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6274بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2349.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6275بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2350.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6276بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2351.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6277بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2352.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6279بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2353.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6280بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2354.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6281بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2355.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6282بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2356.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6284بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2357.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6285بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2358.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6286بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2359.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6287بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2360.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6289بتفويض السلطة.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2361.22 صادر في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022( 
 ........................................................................................... 6290بتفويض السلطة.

إقلي ا)القنيط5ة)وتيدي)تلي ان.)-)منح)قطع)محدثة)بعقارات)
ج اعية)تابعة)لج اعات)تاللية.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
1444 14 من محرم  في  2225.22 صادر   القروية واملياه والغابات رقم 

تابع للجماعة  2022( يق�ضي بمنح قطع محدثة بعقار  )12 أغسطس  
بإقليم  بالغرب  الري  دائرة  داخل  الواقع  هللا«  عبد  »أوالد  الساللية 
 ................................................................................................. 6292القنيطرة.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
1444 24 من محرم  في  2248.22 صادر   القروية واملياه والغابات رقم 

تابع للجماعة  2022( يق�ضي بمنح قطع محدثة بعقار  )22 أغسطس  
الري  دائرة  داخل  الواقع  عرفة(  أوالد  )فرعية  »الساكنية«  الساللية 
6318بالغرب بإقليم سيدي سليمان................................................................ 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
 1444 24 من محرم  في  2249.22 صادر  القروية واملياه والغابات رقم 
للجماعة  تابع  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 أغسطس   22(
الري  دائرة  داخل  الواقع  بوعزة(«  أوالد  )الشيبان  ثور  »بني  الساللية 
6331بالغرب بإقليم سيدي سليمان................................................................ 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
 1444 24 من محرم  في  2250.22 صادر  القروية واملياه والغابات رقم 
للجماعة  تابع  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 أغسطس   22(
دائرة  داخل  الواقع  القساطلة(«  الشيبان  )فرعية  ثور  »بني  الساللية 
 ...................................................... 6335الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
1444 24 من محرم  في  2251.22 صادر   القروية واملياه والغابات رقم 

تابع للجماعة  2022( يق�ضي بمنح قطع محدثة بعقار  )22 أغسطس  
الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(« الواقع داخل دائرة 
 ...................................................... 6337الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.
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والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 

 1444 24 من محرم  في  2252.22 صادر  القروية واملياه والغابات رقم 

للجماعة  تابع  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 أغسطس   22(

الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(« الواقع داخل دائرة 

 ...................................................... 6347الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

املعادالت)بين)الشهادات.

في  صادر   2314.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2

6350الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2315.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2

6350الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2316.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2
6351الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2317.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2
6351الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2318.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2
6352الشهادات................................................................................................. 

ع الة)وجدة.)-)أنجاد.)-)السخلي)عن)ملكية)قطعة)أرضية.

 1443 13 من رمضان  في  2277.22 صادر  مقرر لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 
)15 أبريل 2022( بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث 
6352الثانوية اإلعدادية »األندلس« بحي األندلس بعمالة وجدة - أنجاد........ 



عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022(الجريدة الرسمية   6(35

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه))والغابات)
رقم))).522))صادر))في)25)من)ص 5)2555 ))2)تبس 22)))2)) 
يسعلق)باملنع)املؤقت)لصيد)بعض)أصناف)األت اك)السطحية.)

وزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27

البحري، وال سيما الفصلين 6 و 34 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 )Sardina السردين  صيد   ،2022 سبتمبر   25 من  ابتداء  يمنع 
واألسقمري    )Engraulis encrasicolus( واألنشوفة   pilchardus(
السيف  وسمك   )Scomber scombrus, Scomber japonicus(
 )Sardinella والالتشا )Lepidopus caudatus, Trichiums lepturus(
ملدة   )Trachurus spp( والشرن   aurita, Sardinella maderensis(

خمس )5( سنوات وفق الشروط املحددة بعده :

- من فاتح ماي إلى 30 يونيو من كل سنة عرض السواحل األطلسية 
مسافة  على  شماال   23° و  شماال    22° املتوازيين  بين  الواقعة 

15 ميال بحريا تقاس انطالقا من خطوط األساس ؛

املتوازيين  بين  الواقعة  األطلسية  السواحل  عرض  السنة،  طيلة   -

°24  شماال و °25  شماال على مسافة 20 ميال بحريا تقاس انطالقا 

من خطوط األساس.

املادة الثانية

املنع  مدتي  يمكن، خالل  أعاله  األولى  املادة  استثناء من مقتضات 

املشار إليهما في نفس املادة، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد 

البحري، ملمارسة صيد األصناف املنصوص عليها في املادة األولى أعاله 

أجل  من  املادة،   نفس  في  عليهما  املنصوص  البحريتين،  املنطقتين  في 

أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه املتعلق بالبحث العلمي.

الخصوص،  على  السابقة،  الفقرة  في  إليها  املشار  الرخصة  تحدد 

مدة صالحيتها واملناطق املرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد 

املادة  في  عليها  املنصوص  األصناف  كميات  وكذا  استعمالها،  املمكن 

األولى أعاله املرخص بأخذها كعينات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1444 )12 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

نصوص)عامة
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رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�ضي لبنك املغرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 بتاريخ 

17 من شوال 1440 )21 يونيو 2019( وال سيما املادة 42 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

يعين السيد محمد منشود، املفتش العام للمالية، في منصب مندوب الحكومة لدى بنك املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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م5توم)رقم)9)6.)).))صادر)في)5)ص 5)2555 )))تبس 22)))2)()يق�ضي)باإلخ5اج)من)امللك)الع ومي)املائي)إلى)امللك)الخاص)
للدولة)لقطع)أرضية)مسأصلة)من)مت2وك)واد)الشاط)املار))وتط)امللكين)موضوعي)ال5ت ين)العقاريين)عددي))62/2685 
بإقليم) واجوامعة) ملوتة) بج اعتي) املائي) الع ومي) امللك) إلى) امللكين) لهذين) تابعة) أرضية) وبضم)قطع) و)62/27856)

ال حص)-)أنج5ة)بجهة)طنجة)-)تطوان)-)الحسي ة.

رئيس الحكومة،

وتتميمه تغييره  وقع  كما  العمومي  بامللك  املتعلق   )1914 يوليو  )فاتح   1332 شعبان   7 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 
وال سيما الفصل الخامس منه ؛

 1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون  وعلى 
)10 أغسطس 2016( ؛

وعلى طلب اإلخراج املقدم من طرف شركة أتوموتيف سيتي بتاريخ 23 سبتمبر 2020 ؛

بتاريخ  اللوكوس  املائي  الحوض  وكالة  من  املسلم  الشاط  واد  بمجرى  قناة  وإنجاز  بتصحيح  الترخيص  قرار  وعلى 
2 مارس 2020 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

مساحتها  ،14 إلى   1 من  لألرقام  الحاملة  األرضية  القطع  للدولة  الخاص  امللك  إلى  املائي  العمومي  امللك  حيز  من   تخرج 
3 هكتارات و 21 آرا و 29 سنتيارا، املتأصلة من متروك واد الشاط املار وسط امللكين املسميين »الصقر« و »أسوال« موضوعي 
 الرسمين العقاريين عددي 61/16842 و 61/17846، الكائنة بجماعتي ملوسة واجوامعة بإقليم الفحص - أنجرة بجهة طنجة -

تطوان - الحسيمة، واملبينة حدودها باللون األزرق في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

وتبين الجداول التالية إحداثيات حول هذه القطع :
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آرا  89 و  هكتاران  مساحتها   ،13 إلى   1 من  لألرقام  الحاملة  األرضية  القطع  املائي  العمومي  امللك  إلى  تضم   -. الثانية   املادة 
و 70 سنتيارا، التابعة للملكين املسميين »الصقر« و»أسوال« موضوعي الرسمين العقاريين عددي 61/16842 و 61/17846، 
الكائنة بجماعتي ملوسة واجوامعة بإقليم الفحص - أنجرة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، واملبينة حدودها باللون األحمر في 

التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

وتبين الجداول التالية إحداثيات حدود هذه القطع :



53)6الجريدة الرسمية عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 



عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022(الجريدة الرسمية   6(55



55)6الجريدة الرسمية عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 

االقتصاد  ووزيرة  واملاء  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد   -. الثالثة  املادة 
واملالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.
اإلمضاء :  عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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م5توم)رقم)657.)).))صادر)في)5)ص 5)2555 )))تبس 22)))2)()بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)بسقوية)تزويد)الدواوي5)السابعة)
لج اعة)أربعاء)الساحل)بإقليم)تيزنيت)باملاء)الصالح)للش5ب)وبنزع)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ5ض

رئيس الحكومة،

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون  على  بناء 
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( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة أربعاء الساحل من 5 ماي إلى 5 يوليو 2021 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد الدواوير التابعة لجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

التجزيئي التصميم  في  مختلفـة  بألـوان  عليهـا  واملعلم  أسفلـه  الجـدول  في  املبينـة  األرضيـة  القطـع  ملكيـة  ذكـر  مـا  على  بنـاء   تنزع 
من 1/8 إلى 8/8 ذات املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

م5جعها) أنهم)كذلك
العقاري
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة . - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

 ((2(( )7)تبس 22)  2555 22)ص 5) في) 658.)).))صادر) رقم) م5توم)
بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)بإحداث)ثانوية)بسيدي)عالل)
ملكية) وبنزع) الخ يسات) بإقليم) تي لت) بدائ5ة) البح5اوي)

القطعة)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ5ض.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 سبتمبر إلى 
27 نوفمبر 2019 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 
الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

عالل  بسيدي  ثانوية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
البحراوي بدائرة تيفلت بإقليم الخميسات.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية التابعة للملك املسمى 
9 آر  ه   1 مساحتها  عدد 5242/ر  العقاري  الرسم  ذي   »2 »معمورة 
الكائن  البحراوي،  عالل  سيدي  العقارية  الشركة  ملك  في  60 س، 
مقرها االجتماعي بسيدي عالل البحراوي واملرسومة حدودها بلون 

أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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م5توم)رقم)659.)).))صادر)في)22)ص 5)2555 )7)تبس 22)))2)()بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)بتزويد)ج اعة)أف5كط)
ودوار)حا�ضي)الكح)والدواوي5)املجاورة)باملاء)الصالح)للش5ب)بإقليم)كل يم)وبنزع)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ5ض

رئيس الحكومة،

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

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة أفركط من 25 أبريل إلى 25 يونيو 2018 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الصالح  باملاء  كلميم  بإقليم  املجاورة  والدواوير  الكح  حا�ضي  ودوار  أفركط  جماعة  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املتواجدة بجماعة أفركط، املبينة في الجدول أسفله واملرسومة بألوان مختلفة 
في التصاميم التجزيئية من 1/5 إلى 5/5 و 4/4 و 6/6 ذات املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

أرقام)القطع)

األرضية

م5اجعها)

العقارية
أت اء)وعناوين)املالك)أو)امل ت2ض)أنهم)املالك

املساحة
مالحظات

هآرس
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املادة الثالثة .- يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة .- يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).369))صادر)في)

8))من)ذي)الحجة)2553 )8))يوليو)))2)()بس ويض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

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 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد محمد منشود، املفتش العام للمالية، اإلمضاء  يفوض 

الوثائق  جميع  على  واملالية  االقتصاد  وزيـرة  عن  نيابة  التأشير  أو 

املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2808.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1443 )28 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5)العدل)رقم))).368))صادر)في)22)مح5م)2555 

)8)أغسطس)))2)()بس ويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الص قات

وزير العدل،

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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد زوك، املنتدب القضائي من الدرجة األولى، 

اإلمضاء بورزازات،  االستئناف  لدى محكمة  اإلقليمي  الفرعي   املدير 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  على  العدل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

رقم 3.2.0.0.1.06.001 املسمى »الصندوق الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد زوك اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية لدى 

محكمة االستئناف بورزازات للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

املتعلقة  الصفقات  على  املصادقة  زوك  محمد  السيد  إلى  يفوض 

الوثائق الخاصة بتلك  التوريدات وفسخها وعلى جميع  أو  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  زوك  محمد  السيد  تغيب  إذا 

نادية أوفينت املنتدبة القضائية من الدرجة الثانية باملديرية الفرعية 

اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بورزازات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3106.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 1834.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة أكادير،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

بخصوص املجال الترابي لنفوذ جماعة أكادير كما حدده قرار وزيرة 

حدود  في  وذلك   ،1834.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  واملالية  االقتصاد 

املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : 

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد توفيق قب، الخازن الجهوي ألكادير :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد توفيق قب أو عاقه عائق نابت عنه السيدة الزناكي 

جميلة، متصرفة من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية ألكادير.

3 - السيد رشيد املريني، خازن عمالة أكادير:

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد رشيد املريني أو عاقه عائق ناب عنه السيد يونس 

بريبري، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة أكادير.
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4 - السيد حسن تدلي، تقني من الدرجة األولى بخزينة عمالة أكادير:

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

أو عاقه عائق ناب عنه السيد محيي  إذا تغيب السيد حسن تدلي 

الدين طوير، تقني من الدرجة األولى بخزينة عمالة أكادير.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط  في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).338))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم  47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428  

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1835.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية ببني مالل،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

الصادرة  الجماعية  الخدمات  ورسم  السكن  برسم  واملتعلقة  التالية 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1835.22 وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد مصطفى بلة، الخازن الجهوي لبني مالل :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.
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إذا تغيب السيد مصطفى بلة أو عاقه عائق نابت عنه السيدة الطيبي 
امينة، متصرفة من الدرجة الثانية بالخزينة الجهوية لبني مالل.

3 - السيد سعيد حمي، الخازن اإلقليمي لبني مالل : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد سعيد حمي أو عاقه عائق، ناب عنه السيد لصفر 
قدور، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية ببني مالل.

بالخزينة  األولى  الدرجة  من  تقني  متوكل،  محمد  السيد   -  4
اإلقليمية ببني مالل :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق،  عاقه  أو  متوكل  محمد  السيد  تغيب  إذا 
اإلقليمية  بالخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  لعماري،  عزالدين 

ببني مالل.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).339))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)())بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428  

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1836.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بتيزنيت،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

الصادرة  الجماعية  الخدمات  ورسم  السكن  برسم  واملتعلقة  التالية 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1836.22 وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛
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- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد توفيق قب، الخازن الجهوي ألكادير :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

عن  يقل  أو  درهم   )20.000( ألف  عشرين  يعادل  مبلغها  إذا كان 

ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد توفيق قب أو عاقه عائق نابت عنه السيدة الزناكي 

جميلة، متصرفة من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية ألكادير.

3 - السيد إبراهيم اجحاد، الخازن اإلقليمي لتيزنيت :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق،  عاقه  أو  اجحاد  إبراهيم  السيد  تغيب  إذا 

جوماني باهي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية بتيزنيت.

بالخزينة  األولى  الدرجة  بنصغار، متصرف من  السيد محمد   -  4

اإلقليمية بتيزنيت :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد محمد بنصغار أو عاقه عائق، نابت عنه السيدة 

كوريزيم فاطمة، تقنية من الدرجة الثالثة بالخزينة اإلقليمية بتيزنيت.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).352))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428  

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛



عدد 7128 -)25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022(الجريدة الرسمية   6(65

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1837.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة الدار البيضاء جنوب،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1837.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

3 - السيد عبدالعزيز الحواتي، خازن عمالة الدار البيضاء جنوب :

املبلغ  على  زائدة  أنها  ثبت  إذا  بعضها  أو  جميعها  الرسوم  إسقاط   -

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

العمل، بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح   موجب 

إذا كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

عنــه  نــاب  عائق  عـاقــه  أو  الحـواتي  العزيز  عبد  السيد  تغيب  إذا 

عمالة بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  املهدي،  امويرة   السيد 

الدار البيضاء جنوب.

4 - السيد عبدالعالي املستعين، متصرف من الدرجة األولى بخزينة 

عمالة الدار البيضاء جنوب :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد عبدالعالي املستعين أو عاقه عائق، ناب عنه السيد 

ياسين دنان، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة الدار البيضاء 

جنوب.
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املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).352))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1838.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة الدار البيضاء شمال،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1838.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : 

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء :

املبلغ  على  زائدة  أنها  ثبت  إذا  بعضها  أو  جميعها  الرسوم  إسقاط   -

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

العمل، بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح   موجب 

إذا كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الجهـويــة بالخزينــة  األولــى  الدرجــة  مـن  متصرفــة  بنيعيش،   بشـرى 

للدار البيضاء.

3 - السيد حسن بلوش، خازن عمالة الدار البيضاء شمال :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

عن  يقل  أو  درهم   )5.000( آالف  خمسة  يعادل  مبلغها  إذا كان 

ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛
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- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيدة عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  بلوش  حسن  السيد  تغيب   إذا 

 لعرو�ضي عائشة، متصرفة من الدرجة األولى بخزينة عمالة الدار البيضاء

شمال.

4 - السيد أزكري عبد القادر، متصرف من الدرجة األولى بخزينة 

عمالة الدار البيضاء شمال :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  ناب عنه  أو عاقه عائق  القادر  أزكري عبد  السيد  تغيب  إذا 

محمد فاتحي، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة الدار البيضاء 

شمال.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).)35))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)())بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1839.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة الدار البيضاء وسط شرق،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله  رقم 1839.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.
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2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

البيضاء وسط  الدار  الهبازي، خازن عمالة  السيد عبدالعالي   -  3

شرق : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عبدالعالي الهبازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

الدار  بخزينة عمالة  األولى  الدرجة  املنصوري لحسين، متصرف من 

البيضاء وسط شرق.

4 - السيد املالكي أنس، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة 

الدار البيضاء وسط شرق:

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد املالكي أنس أو عاقه عائق ناب عنه السيد نصير 

البيضاء  الدار  عمالة  بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  الحسين، 

وسط شرق.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).353))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم  47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
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 1840.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة الدار البيضاء وسط غرب،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1840.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم:

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : 

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

وسط  البيضاء  الدار  عمالة  خازن  الكيروف،  حسن  السيد   -  3

غرب :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الكيروف  حسن  السيد  تغيب  إذا 

الدار  عمالة  بخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرف  نورالدين،  قرواش 

البيضاء وسط غرب.

4 - السيد عبد الرحيم كثيري، متصرف من الدرجة األولى بخزينة 

عمالة الدار البيضاء وسط غرب :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد عبد الرحيم كثيري أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

ايمن زيان، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة الدار البيضاء 

وسط غرب.
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املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).355)))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1841.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بخريبكة،

قررت ما يلي:

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1841.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد مصطفى بلة، الخازن الجهوي لبني مالل : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد مصطفى بلة أو عاقه عائق نابت عنه السيدة الطيبي 

امينة، متصرفة من الدرجة الثانية بالخزينة الجهوية لبني مالل.

3 . السيد لحبيب لهدف، الخازن اإلقليمي لخريبكة : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛
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إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  لهدف  لحبيب  السيد  تغيب  إذا 

كنعان محمد، مهندس رئيس من الدرجة املمتازة بالخزينة اإلقليمية 

بخريبكة.

4 - السيد أمين عبضالوي، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة 

اإلقليمية بخريبكة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد أمين عبضالوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد بلحية 

محسن، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية بخريبكة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).355))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1842.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية ببنسليمان،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 
واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 
املشار إليه أعاله رقم 1842.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم:

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 
أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 
أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 
مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 
كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛
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كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 
الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

3 - السيدة نزهة اوگادوم، الخازن اإلقليمي لبنسليمان :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنها  ناب  عائق  أو عاقها  اوگادوم  نزهة  السيدة  تغيبت  إذا 
اإلقليمية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرف  رشيد،  لبردي 

ببنسليمان.

4 - السيد مولود لهاطا، تقني من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية 
ببنسليمان :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد مولود لهاطا أو عاقه عائق ناب عنه السيد الطياش 

منتصر، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية ببنسليمان.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).356))صادر)في)5)ص 5)2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع األول 1439 )23 نوفمبر 2017( 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1843.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بسطات،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1843.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :
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1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 
أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 
أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 
مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 . السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 
كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 
الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

3 - السيد خالد الساحلي، الخازن اإلقليمي لسطات :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  الساحلي  خالد  السيد  تغيب  إذا 
عميل فاطنة، متصرفة من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية بسطات.

بالخزينة  الثانية  الدرجة  من  تقني  دخيسن،  محمد  السيد   -  4
اإلقليمية بسطات:

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  دخيسن  محمد  السيد  تغيب  إذا 
خلدون هشام، تقني من الدرجة الثالثة بالخزينة اإلقليمية بسطات.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).357))صادر)في)5)ص 5)2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1844.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بالجديدة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1844.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  بنيعيش،  بشرى 

للدار البيضاء.

3 . السيد رشيد مروازي، الخازن اإلقليمي للجديدة :  

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد رشيد مروازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد بواليد 

هشام، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية بالجديدة.

بالخزينة  األولى  الدرجة  العقري، متصرف من  السيد محمد   -  4

اإلقليمية بالجديدة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.
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السيدة  نابت عنه  أو عاقه عائق  العقري  السيد محمد  تغيب  إذا 
اإلقليمية  بالخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرفة  حليمة،  امليض 

بالجديدة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).358))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1845.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بالرشيدية،

قررت ما يلي:

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 
واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 
املشار إليه أعاله رقم 1845.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 
أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 
أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 
مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد امبارك سرور، الخازن الجهوي للرشيدية : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 
كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  سرور  امبارك  السيد  تغيب  إذا 
بالخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  هاشم،  محمد  الهاشمي  ولد 

اإلقليمية بالرشيدية.

بالخزينة  الثالثة  الدرجة  تقني من  الحمداوي،  ادريس  السيد   -  3
اإلقليمية بالرشيدية :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛
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- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد ادريس الحمداوي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

اإلقليمية  بالخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرفة  سارة،  هللا  العاطي 

بالرشيدية.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).359))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1846.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة فاس،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1846.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم:

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : 

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد مصطفى الحرثي، الخازن الجهوي لفاس : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  ناب عنه  أو عاقه عائق  الحرثي  السيد مصطفى  تغيب  إذا 

احمـــــــد سالخ، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية لفاس.
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3 - السيد حمو الديب، الخازن لعمالة فاس :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  الديب  حمو  السيد  تغيب  إذا 

الناصرى كريمة، متصرفة من الدرجة األولى بخزينة عمالة فاس.

األولى بخزينة  الدرجة  تقني من  العلوي،  نايبي  الحسن  السيد   -  4

عمالة فاس :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد الحسن نايبي العلوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

بلحسن توفيق، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة فاس.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).352)صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1847.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة مكناس،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1847.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛
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- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد مصطفى الحرثي، الخازن الجهوي لفاس :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  ناب عنه  أو عاقه عائق  الحرثي  السيد مصطفى  تغيب  إذا 

احمـــــــد سالخ، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية لفاس.

3 - السيد حدو وانو، خازن عمالة مكناس :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

كاو  السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  وانو  حدو  السيد  تغيب  إذا 

نجاة، متصرفة من الدرجة الثانية بخزينة عمالة مكناس.

- السيد نبيل تازي، متصرف من الدرجة األولى بخزينة عمالة   4

مكناس :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد نبيل تازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد العراوي 
نبيل، متصرف من الدرجة األولى بخزينة عمالة مكناس.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).352)))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1848.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة مراكش،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1848.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم:

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد معاد صدقي، الخازن الجهوي ملراكش :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  صدقي  معاد  السيد  تغيب  إذا 

أسا�ضي بشرى، متصرفة من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية ملراكش.

3 - السيد العيدي األسعد، خازن عمالة مراكش : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد العيدي األسعد أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

دبدي نعيمة، متصرفة من الدرجة األولى بخزينة عمالة مراكش.

الثانية  الدرجة  من  متصرف  الراقبي،  رشيد  مـوالي  السيد   .4

بخزينة عمالة مراكش :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفين )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الراقبي  رشيد  مـوالي  السيد  تغيب  إذا 

السيد صبري نعمان، تقني من الدرجة الثالثة بخزينة عمالة مراكش.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.
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وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1849.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بآسفي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1849.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد معاد صدقي، الخازن الجهوي ملراكش :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  صدقي  معاد  السيد  تغيب  إذا 

أسا�ضي بشرى، متصرفة من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية ملراكش.

3 - السيد توفيق حسناوي، الخازن اإلقليمي آلسفي :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد توفيق حسناوي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

بورضان هيام، تقنية من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية بآسفي.

4 - السيد أحمد روتابي، تقني من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية 

بآسفي :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛
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املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفين )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد أحمد روتابي أو عاقه عائق ناب عنه السيد إلياس 
التلفاني، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية بآسفي.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).353))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 1850.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة وجدة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1850.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : 

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حاتم زروال، الخازن الجهوي لوجدة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حاتم زروال أو عاقه عائق ناب عنه السيد زرقاء 

أشرف، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة الجهوية لوجدة.
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3 - السيد املصطفى الزهراوي، الخازن لعمالة وجدة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  الزهراوي  املصطفى  السيد  تغيب  إذا 

السيدة سلمى منغودي، تقنية من الدرجة األولى بخزينة عمالة وجدة.

بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  الغازي،  حميد  السيد   -  4

عمالة وجدة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيدة  عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  الغازي  حميد  السيد  تغيب  إذا 

بولعشوب نضيرة، تقنية من الدرجة الثانية بخزينة عمالة وجدة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).355))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1851.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية ببركان،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1851.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛
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- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حاتم زروال، الخازن الجهوي لوجدة : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حاتم زروال أو عاقه عائق ناب عنه السيد زرقاء 

أشرف، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة الجهوية لوجدة.

3 . السيد حسن العالم، الخازن اإلقليمي لبركان : 

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛ 

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حسن العالم أو عاقه عائق ناب عنه السيد بلك 

محمد، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية ببركان.

بالخزينة  األولى  الدرجة  من  تقني  رمضاني،  توفيق  السيد   -  4

اإلقليمية ببركان :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  رمضاني  توفيق  السيد  تغيب  إذا 

القندو�ضي نور الدين، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية 

ببركان.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر  1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).355))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 )23 نوفمبر 

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
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 1852.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بالناضور،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1852.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حاتم زروال، الخازن الجهوي لوجدة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حاتم زروال أو عاقه عائق ناب عنه السيد زرقاء 
أشرف، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة الجهوية لوجدة.

3 - السيد رشيد الفتوكي، الخازن اإلقليمي لناضور :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -
مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الفتوكي  رشيد  السيد  تغيب  إذا 
اإلقليمية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرف  محمد،  ناصري 

بالناضور.

4 - السيد عبدهللا مسعودي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة 
اإلقليمية بالناضور :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفين )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  مسعودي  عبدهللا  السيد  تغيب  إذا 
يوسف رابحيو، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية بالناضور.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.
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ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).356))صادر)في)5)ص 5))2555 
)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 )23 نوفمبر 

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1853.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة الرباط،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 
واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 
املشار إليه أعاله رقم 1853.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

-  إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها، كيفما كان مبلغها، إذا ثبت 
أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 
أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 
مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد عبدهللا مزوز، الخازن الجهوي للرباط :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عبدهللا مزوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد مفيد 

الفار�ضي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية للرباط.

3 - السيد محمد نجيب أتركوتي، خازن عمالة الرباط :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  أتركوتي  نجيب  محمد  السيد  تغيب  إذا 

السيد بيك يوسف، تقني من الدرجة األولى بخزينة عمالة الرباط.

4 - السيد سعيد دحاني، متصرف من الدرجة األولى بخزينة عمالة 

الرباط :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛
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املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 
بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد سعيد دحاني أو عاقه عائق ناب عنه السيد قيم 
أمين، تقني من الدرجة الثالثة بخزينة عمالة الرباط.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).357))صادر)في)5)ص 5))2555 
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وزيرة االقتصاد واملالية،

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

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع األول 1439 )23 نوفمبر 2017( 
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1854.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 
رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 
السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بالقنيطرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1854.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد عبدهللا مزوز، الخازن الجهوي للرباط :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عبدهللا مزوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد مفيد 

الفار�ضي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية للرباط.
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3 - السيد محمد طايش، الخازن اإلقليمي للقنيطرة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  طايش  محمد  السيد  تغيب  إذا 

الحميداني عبد املالك، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة اإلقليمية 

بالقنيطرة.

4 - السيدة رجاء البوشيخي، متصرفة من الدرجة الثانية بالخزينة 

اإلقليمية بالقنيطرة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيبت السيدة رجاء البوشيخي أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 

اإلقليمية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  جميلة،  هللا  عبد  بن 

بالقنيطرة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).358))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع األول 1439 )23 نوفمبر 2017( 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 1855.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة سال،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1855.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛
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- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد عبدهللا مزوز، الخازن الجهوي للرباط :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عبدهللا مزوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد مفيد 

الفار�ضي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية للرباط.

3 - السيد يوسف بلحسين، خازن عمالة سال :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد يوسف بلحسين أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الهام الحاجي، متصرفة من الدرجة الثانية بخزينة عمالة سال.

بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  العلوي،  املهدي  السيد   -  4

عمالة سال :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  العلوي  املهدي  السيد  تغيب  إذا 

الغازي سعيد، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة سال.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).359))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛
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وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره ؛

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 )23 نوفمبر 

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1856.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة تمارة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1856.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق، ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد عبدهللا مزوز، الخازن الجهوي للرباط :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عبدهللا مزوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد مفيد 

الفار�ضي، متصرف من الدرجة األولى بالخزينة الجهوية للرباط.

3 - السيد عادل بنيحي، خازن عمالة تمارة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد عادل بنيحي أو عاقه عائق ناب عنه السيد منقد 

عبد الكريم، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة تمارة.
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بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرفة  منيري،  نجات  السيدة   -  4

عمالة تمارة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفين )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيبت السيدة نجات منيري أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 

باعالل كريمة، متصرفة من الدرجة الثانية بخزينة عمالة تمارة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).362))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع األول 1439 )23 نوفمبر 2017( 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1857.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ خزينة عمالة طنجة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1857.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيدة فاطمة أسكور، الخازن الجهوي لطنجة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛
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كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيبت السيدة فاطمة أسكور أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  املستقيم،  فاطمة 

لطنجة.

3 - السيد محمد الخطابي، خازن عمالة طنجة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الخطابي  محمد  السيد  تغيب  إذا 

عمالة  بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  أحمد،  بنهاشـــم  علــوي 

طنجة.

األولى  الدرجة  من  متصرف  بروحو،  عبداللطيف  السيد   -  4

بخزينة عمالة طنجة :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد عبداللطيف بروحو أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

إدريس اللي، متصرف من الدرجة األولى بخزينة عمالة طنجة.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.

ق5ار)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).362))صادر)في)5)ص 5))2555 

)))تبس 22)))2)()بس ويض)السلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 

)30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية؛

 1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم  وعلى 

للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 )23 نوفمبر 

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

 1858.22 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  على  االطالع  وبعد 

رسم  إصدار  بشأن  يوليو2022(   5(  1443 الحجة  ذي   5 في  الصادر 

السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة 

بدائرة نفوذ الخزينة اإلقليمية بتطوان،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 

واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  حدده  كما  الترابي  املجال  بخصوص 

املشار إليه أعاله رقم 1858.22، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة 

لكل واحد منهم :

1 - السيد نورالدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

ثبت  إذا  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  الرسوم جميعها  - إسقاط 

أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 

أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

- اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 

مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نورالدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيدة فاطمة أسكور، الخازن الجهوي لطنجة :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيبت السيدة فاطمة أسكور أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 

الجهوية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  املستقيم،  فاطمة 

لطنجة.

3 - السيد الحسين اقرطاس، الخازن اإلقليمي لتطوان :

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   -

مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد الحسين اقرطاس أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

اإلقليمية  بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرف  زيدان،  الجليل  عبد 

بتطوان.

4 - السيد زكرياء الزيتوني، متصرف من الدرجة الثانية بالخزينة 

اإلقليمية بتطوان :

- إصدار األوامر باالستخالص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  زائدة على  أنها  ثبت  إذا  أو بعضها  الرسوم جميعها  - إسقاط 

بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 

موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل 

مبلغها ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل 

ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، 

بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد زكرياء الزيتوني أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

الحرطيطي انتصار، متصرفة من الدرجة الثانية بالخزينة اإلقليمية 

بتطوان.

املادة الثانية

تاريخ من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 )2 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء: نادية فتاح.
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في) صادر) ((((5.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك) ق5ار)

))2)()يق�ضي)ب نح)قطع)محدثة)بعقار)تابع)للج اعة)الساللية)»أوالد)عبد)هللا«) ( 2555 ))2)أغسطس) 25)من)مح5م)

اقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)القنيط5ة. الو

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(  ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات  الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم رقم 112.95 الصادر في 28 من شعبان 1415 )30 يناير 1995( 

باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو 

املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم ؛

 2817.19 رقم  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

الصادر في 3 محرم 1441 )3 سبتمبر 2019( يق�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى »أوالد عبد هللا 

الرميلة« التابع للجماعة الساللية »أوالد عبد هللا« والواقع في دائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي  :

املادة األولى

 تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى »أوالد عبد هللا الرميلة«

التابع للجماعة الساللية »أوالد عبد هللا«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 52/10816، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار التابع للجماعة الساللية »أوالد عبد هللا«  بإقليم القنيطرة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1444 )12 أغسطس 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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في) صادر) (((58.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك) ق5ار)

5))من)مح5م)2555 ))))أغسطس))))2)()يق�ضي)ب نح)قطع)محدثة)بعقار)تابع)للج اعة)الساللية)»الساكنية«))ف5عية)

أوالد)ع5فة()الواقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)تيدي)تلي ان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(  ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات  الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

على  باملصادقة   )2020 أكتوبر   15(  1442 صفر  من   27 في  الصادر   2689.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

الئحة ذوي الحقوق، املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية »الساكنية«، فرعية أوالد عرفة، مالكة الرسم 

العقاري عدد 70/9146 بإقليم سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب ؛

 1157.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى  1442 )30 أبريل  17 من رمضان  الصادر في 

»سليب والرميلة القطعة 3« التابع للجماعة الساللية »الساكنية« والواقع داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى »سليب والرميلة القطعة 3«

التابع للجماعة الساللية »الساكنية«  )فرعية أوالد عرفة(.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 70/9146، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار التابع  للجماعة الساللية  »الساكنية«  )فرعية أوالد عرفة( بإقليم سيدي سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس  2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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6332الجريدة الرسمية عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 

في صادر) (((59.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك)  ق5ار)
5))من)مح5م)2555 ))))أغسطس)))2)()يق�ضي)ب نح)قطع)محدثة)بعقار)تابع)للج اعة)الساللية)»بني)ثور))الشيبان)

أوالد)بوعزة(«)الواقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)تيدي)تلي ان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

بتاريخ  1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم  64.17 الصادر  بالقانون رقم  في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه   الواقعة 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 2690.20 الصادر في 27 من صفر 1442 )15 أكتوبر 2020( باملصادقة على الئحة 

 ذوي الحقوق، املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية »بني ثور«، مالكة الرسوم العقارية عدد 12145/ر،

وعدد 37776/ر، وعدد 70/9136 بإقليم سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب ؛

 2591.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى  1443 )30 سبتمبر  22 من صفر  في  الصادر 

»شيبان« التابع للجماعة الساللية »بني ثور )الشيبان أوالد بوعزة(« والواقعة داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى »شيبان« التابع للجماعة 

الساللية »بني ثور )الشيبان أوالد بوعزة(«.

املادة الثانية

12145/ر لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى  تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار، التابع للجماعة الساللية »بني ثور )الشيبان أوالد بوعزة(« بإقليم سيدي سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس 2022(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات، وزير الداخلية،

اإلمضاء : محمد صديقي. اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *
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6335الجريدة الرسمية عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 

في) صادر) (((52.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك) ق5ار)
ثور))ف5عية) الساللية)»بني) للج اعة) تابع) بعقار) ب نح)قطع)محدثة) ))2)()يق�ضي) 2555 ))))أغسطس) 5))من)مح5م)

الشيبان)القساطلة(«)الواقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)تيدي)تلي ان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

بتاريخ  1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم  64.17 الصادر  بالقانون رقم  في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه   الواقعة 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

بالغرب الري  دوائر  إحدى  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم   وعلى 

بإقليم القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة 

ميثاق لالستثمارات الفالحية،  كما وقع تغييره ؛

ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2020 أكتوبر   15(  1442 صفر  من   27 في  الصادر   2690.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  وعلى 

12145/ر، عدد  العقارية  الرسوم  مالكة  ثور«،  »بني  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين   الحقوق، 

وعدد 37776/ر، وعدد 70/9136 بإقليم سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب ؛

 2590.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى 1443 )30 سبتمبر  22 من صفر  في   الصادر 

الغرب  الري  القساطلة(« والواقعة داخل دائرة  الشيبان  ثور )فرعية  الساللية »بني  للجماعة  التابع  القساطلة«  »بالد جماعة 

بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى »بالد جماعة القساطلة« 

التابع للجماعة الساللية »بني ثور )فرعية الشيبان القساطلة(«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد R/37776، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

سيدي  بإقليم  القساطلة(«  الشيبان  )فرعية  ثور  »بني  الساللية  للجماعة  التابع  للعقار،  الشياع  على  مالكين  باعتبارهم  أعاله، 

سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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6337الجريدة الرسمية عدد 7128 - 25 صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 

في) صادر) (((52.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك) ق5ار)

5))من)مح5م)2555 ))))أغسطس))))2)()يق�ضي)ب نح)قطع)محدثة)بعقار)تابع)للج اعة)الساللية)»العبابدة))ف5عية)

أوالد)الطاه5)بن)علي(«)الواقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)تيدي)تلي ان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

 الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(  ؛

بالغرب الري  دوائر  إحدى  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم   وعلى 

بإقليم القنيطرة الجارية عليها مقتضيات  الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة 

ميثاق لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

باملصادقة   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16 في  الصادر   2710.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

الطاهر بن علي للجماعة الساللية »العبابدة« فرعية أوالد  الفالحية  الشياع لألرا�ضي  املالكين على  الحقوق،   على الئحة ذوي 

بإقليم سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب ؛

 1356.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

الصادر في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021( يق�ضي بالتجزࢨ لفائدة املالك على الشياع للعقارين الجماعيين للملكين املسميين 

التابعين للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر  »كوليكتيف أوالد الطاهر بن علي« و»بالد أوالد الطاهر بن علي« 

بن علي(« والواقعين داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

الطاهر أوالد  »بالد  املسمى  للعقار  التمليك  عملية  من  املستفيدين  أسماء  املشترك،  القرار  بهذا  املرفقة  الالئحة  في   تحدد 

بن علي« التابع للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(«.

املادة الثانية

R/2226، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى  تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار التابع للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(« بإقليم سيدي 

سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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في) صادر) (((5(.(( رقم) والغابات) واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) ووزي5) الداخلية) لوزي5) مشت2ك) ق5ار)
5))من)مح5م)2555 ))))أغسطس)))2)()يق�ضي)ب نح)قطع)محدثة)بعقار)تابع)للج اعة)الساللية)»العبابدة))ف5عية)

أوالد)الطاه5)بن)علي(«)الواقع)داخل)دائ5ة)ال5ي)بالغ5ب)بإقليم)تيدي)تلي ان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

بتاريخ  1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم  64.17 الصادر  بالقانون رقم  في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه   الواقعة 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 2710.20 الصادر في 16 من ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020( باملصادقة على 

الئحة ذوي الحقوق، املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية »العبابدة« فرعية أوالد الطاهر بن علي بإقليم 

سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب ؛

 1356.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

الصادر في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقارين الجماعيين للملكين املسميين 

 »كوليكتيف أوالد الطاهر بن علي« و »بالد أوالد الطاهر بن علي« التابعين للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر

بن علي(« والواقعين داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى »كوليكتيف أوالد الطاهر 

بن علي« التابع للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد R/19096، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار، التابع للجماعة الساللية »العبابدة )فرعية أوالد الطاهر بن علي(« بإقليم سيدي 

سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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 (325.(( رقم) وال5ياضة) األولي) والسعليم) الوطنية) الت2بية) لوزي5) ق5ار)
بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس)  2555 ))ص 5) في) صادر)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 
مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat général »spécialités : mathématiques, 
sciences de la vie et de la terre«, délivré par le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports - République 
française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 (325.(( رقم) وال5ياضة) األولي) والسعليم) الوطنية) الت2بية) لوزي5) ق5ار)
بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس)  2555 ))ص 5) في) صادر)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 
مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Attestation de réussite au baccalauréat général »spécialités : 
sciences économiques et sociales et sciences de la vie et de 
la terre«, délivrée par l’Académie de Bordeaux - République 
française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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 (326.(( رقم) وال5ياضة) األولي) والسعليم) الوطنية) الت2بية) لوزي5) ق5ار)

بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس)  2555 ))ص 5) في) صادر)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك العلوم الفيزيائية«، الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat général »spécialités : mathématiques, 

physique -chimie«, délivré par le ministère de l’éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports - République française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 (327.(( رقم) وال5ياضة) األولي) والسعليم) الوطنية) الت2بية) لوزي5) ق5ار)
بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس)  2555 ))ص 5) في) صادر)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم والتكنولوجيات -
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية«، الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat technologique en STI - 
sciences et technologies industrielles - génie mécanique - 
option E : matériaux souples, délivré par le ministère de 
l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie - 
République française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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 (328.(( رقم) وال5ياضة) األولي) والسعليم) الوطنية) الت2بية) لوزي5) ق5ار)

بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس)  2555 ))ص 5) في) صادر)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم االقتصادية 

والتدبير - مسلك العلوم االقتصادية«، الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat général »spécialités : sciences 

économiques et sociales, mathématiques«, délivré par le 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports  - République française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

مق5ر)لوزي5ة)االقسصاد)واملالية)رقم))).77)))صادر)في)23)من)رمضان)2553 )25)أب5يل)))2)()بالسخلي)عن)ملكية)القطعة)

األرضية)الالزمة)إلحداث)الثانوية)اإلعدادية)»األندلس«)بحي)األندلس)بع الة)وجدة)-)أنجاد

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 

)17 يونيو 1992( ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2015( باملوافقة على التصميم والنظام  1436 )17 أبريل  27 من جمادى اآلخرة  2.15.248 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة وجدة وجزء من املناطق املحيطة بها بعمالة وجدة - أنجاد وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 10 فبراير إلى 12 أبريل 2021 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث الثانوية اإلعدادية »األندلس« بحي األندلس بجماعة وجدة بعمالة وجدة - 

أنجاد املثبتة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا املقرر :

رقم القطعة 
 المساحة التقريبيةأسماء وعناوين المالك وأصحاب الحقوق العينيةتعيين الملك ومرجعه العقاري بالتصميم

بالمتر المربع
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املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1443 )15 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.


