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فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
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نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
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فهرست

نصوص ع مة

الكم م ت الواقية. - تدابير مؤقتة ضد ارتف ع األسع ر.

في  صادر   1057.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
12 من شعبان 1441 )6 أبريل 2020( باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع 
 ......................................................................... 1974أسعار الكمامات الواقية

نصوص خ صة

سيدي إفني. - نزع ملكية قطع ررضية.

 )2020 مارس   13(  1441 رجب  من   18 في  2.19.1089 صادر  رقم  مرسوم 
باملاء  مدينة سيدي إفني  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  باإلعالن 
الصالح للشرب عبر تحلية ماء البحر وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 
1975لهذا الغرض............................................................................................. 

إقليم بفش و2. - نزع ملكية قطع ررضية.

مرسوم رقم 2.20.162 صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( باإلعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مقر للوقاية املدنية بإقليم شفشاون 

 ................................... 1980وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض

املحمدية. - نزع ملكية قطعتي2 ررضيتي2.

مرسوم رقم 2.20.163 صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( باإلعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث املقر الجديد للمحكمة االبتدائية 

1981باملحمدية وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض...... 

إقليم الن ضور. - نزع ملكية قطع ررضية.

مرسوم رقم 2.20.169 صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( باإلعالن 

غرب  الناضور  ميناء  لحماية  سد  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 

املتوسط من الفيضانات بإقليم الناضور وبنزع ملكية القطع األرضية  

1984الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 
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إقليم صفأو. - نزع ملكية قطع ررضية حبسية.

مرسوم رقم 2.20.204 صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( باإلعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الجهوية رقم 503 فيما بين 
ن.ك 000+15 و ن.ك 000+27 بجماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو 

 .................. 1986وبنزع ملكية القطع األرضية  الحبسية الالزمة لهذا الغرض.

إقليم الجديدة. - نزع ملكية قطعة ررضية.

مرسوم رقم 2.20.205 صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( باإلعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قنوات التوزيع ومسالك لري املنطقة 
الساحلية األطلسية أزمور - لبير الجديد )الجزء األول( بجماعة شتوكة 
التابعة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  الجديدة  بإقليم  أزمور  بدائرة 

1987لألحباس، الالزمة لهذا الغرض................................................................ 

إقليم الأح منة. - ضم قطع ررضية من ملك الدولة الخ ص إلى 
ملكه  الع م.

)2020 مارس   13(  1441 رجب  من   18 في  صادر   2.20.164 رقم   مرسوم 
بإقليم الرحامنة من ملك  )7( قطع أرضية كائنة  يق�ضي بضم سبع 
السكة  وتعديل  تثنية  قصد  العام  الدولة  ملك  إلى  الخاص  الدولة 
الحديدية بين سيدي العايدي ومراكش - حذف املمر رقم 6077 وبناء 

 ................................................................... 1988قنطرة عند ن. ك 211,376.

إقليم تنغير. - ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري.

مرسوم رقم 2.20.221 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
بدائرة  النيف  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  امينزرو«  قصر  لقبيلة 
النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر 

1988امينزرو..................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.222 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة توغزة وايت حمو« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة 
النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعتين السالليتين لقبيلة 

1989قصري توغزة وايت حمو......................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.223 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر مغنية« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

1989بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر مغنية. 

مرسوم رقم 2.20.224 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر ازرك« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 . 1990بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر ازرك.

مرسوم رقم 2.20.225 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
النيف  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  نومردول«  تنوت  قصر  لقبيلة 
بدائرة النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة 

 ............................................................................... 1990قصر تنوت نومردول.

مرسوم رقم 2.20.226 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر تشعوفيت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة 
النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر 

1991تشعوفيت................................................................................................ 

مرسوم رقم 2.20.227 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
بدائرة  النيف  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تبوركت«  قصر  لقبيلة 
النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر 

1991تبوركت.................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.228 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر تكرنة« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

1992بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر تكرنة.. 

 )2020 مارس   23(  1441 رجب  من   28 في  صادر   2.20.229 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 
الجموع لقبيلة اكديم نخرطان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت 
بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية اكديم 

1992نخرطان.................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.230 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »افروتنت« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على 

1993ملك الجماعتين السالليتين تولوين ايت اسفول وتبسباست................ 

 )2020 مارس   23(  1441 رجب  من   28 في  صادر   2.20.231 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 
الجموع لقبيلة تورزة ايت اعزى« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت 
 بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية  تورزة
1993ايت اعزى................................................................................................. 

مرسوم رقم 2.20.232 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
الترابي  بالنفوذ  الواقع   »2 القطعة  نتغزوت  واكديم  تغزوت  لقبيلة 
لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعتين 

1994السالليتين تغزوت واكديم...................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.233 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
الترابي  بالنفوذ  الواقع   »1 القطعة  نتغزوت  واكديم  تغزوت  لقبيلة 
لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعتين 

1994السالليتين تغزوت واكديم...................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.234 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
تغزوت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسفول«  ايت  غليل  لقبيلة 
 بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية غليل
1995ايت اسفول.............................................................................................. 

مرسوم رقم 2.20.235 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أكدال ايت عي�ضى 
ابراهيم القطعة رقم 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة 
تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت عي�ضى 

1995ابراهيم )تلولت، اقديم، بوتغاط، غليل ايت عي�ضى ابراهيم(................ 

مرسوم رقم 2.20.236 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أكدال ايت عي�ضى 
ابراهيم القطعة رقم 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة 
تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت عي�ضى 

1996ابراهيم )تلولت، اقديم، بوتغاط، غليل ايت عي�ضى ابراهيم(................ 
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مرسوم رقم 2.20.237 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
تغزوت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسفول«  ايت  تولوين  لقبيلة 
بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 

 ................................................................................ 1996تولوين ايت اسفول.

مرسوم رقم 2.20.238 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر تيزي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 .... 1997بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة قصر تيزي.

مرسوم رقم 2.20.239 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة ايت الحبيب« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 .......... 1997بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت الحبيب.

مرسوم رقم 2.20.240 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر عمار« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 ............. 1998بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر عمار.

مرسوم رقم 2.20.241 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة ازقور« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم 

 ......................... 1998تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت ازقور.

مرسوم رقم 2.20.242 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة قصر تعاللت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 ......... 1999بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر تعاللت.

مرسوم رقم 2.20.243 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة مزرعة بويعدالن« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة 
النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة مزرعة 

2000بويعدالن.................................................................................................. 

مرسوم رقم 2.20.244 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة ايت موالي ابراهيم« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تودغى بدائرة 

تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت موالي 

2000ابراهيم..................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.245 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبائل تزكي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تودغى بدائرة تنغير بإقليم 

2001تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبائل تزكي........................ 

مرسوم رقم 2.20.246 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبائل ايت سنان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تودغى بدائرة تنغير 

 ............. 2001بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت سنان.

مرسوم رقم 2.20.247 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

تودغى  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسمن«  آيت  احجامن  لقبيلة 

بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية احجامن 

 .............................................................................................. 2002آيت اسمن.

مرسوم رقم 2.20.248 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

تنغير  بدائرة  لقيادة تودغى  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »2 لقبيلة واكليم 

2002بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة واكليم........... 

مرسوم رقم 2.20.249 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

تنغير  بدائرة  لقيادة تودغى  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »1 لقبيلة واكليم 

2003بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة واكليم........... 

مرسوم رقم 2.20.250 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

األولى  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تنغير«  اهل  لقبيلة 

بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية أهل 

2003تنغير......................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.251 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة ايت عي�ضى صاغرو« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اكنيون بدائرة 

بومالن بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت عي�ضى 

2004صاغرو..................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.252 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة تنوركان ايت عطا صاغرو« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اكنيون 

الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تنغير،  بإقليم  بومالن  بدائرة 

 ..................................................................... 2004تنوركان ايت عطا  صاغرو.

نظ م موظفي اإلدارات الع مة

نصوص خ صة

وزارة التجهيز والنق6 واللوجيستيك وامل ء.

مرسوم رقم 2.19.1094 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتحديد 

2005اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء .............



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية    1972

6).1657)ص در في) قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم)

)1)من بعش 2)1221 )))ربأ 6)6)6)()ب تخ ذ تدابير مؤقتة ضد)

ارتف ع رسع ر الكم م ت الواقية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014(،)وال سيما املادة)4)منه)؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة،)والسيما املادة)3)منه)؛)

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنظم،)لفترة مؤقتة تحدد في ستة))6()أشهر،)أسعار البيع القصوى)

بالتقسيط للكمامات الواقية الغير منسوجة املوجهة لالستعماالت)

.»NM(ST(21.5.200«(الغير طبية التي تستجيب ملعايير املواصفة املغربية

املادة الثانية

يحدد سعر البيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة األولى أعاله)

في)0,80)درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

املادة الثالثة

ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)1020.20 

باتخاذ تدابير مؤقتة) ()2020 1441 )31)مارس) 6)شعبان) الصادر في)

ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص ع مة



1975 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

نصوص خ صة

مأسوم رقم 19.1689.) ص در في 18 من رجب 1221 )13 م رس 6)6)( ب إلعال2 ر2 املنفعة الع مة تق�ضي بتزو د مدينة 

سيدي إفني ب مل ء الص لح للشأب عبر تحلية م ء الشحأ وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغأض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)7)سبتمبر إلى)7)نوفمبر)2016)بجماعة اكلو)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة سيدي إفني باملاء)الصالح للشرب عبر تحلية ماء)البحر.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية املوجودة بتراب جماعة اكلو التابعة إلقليم تيزنيت،)املبينة في الجدول أسفله)

واملعلم عليها بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( الجريدة الرسمية)197  

أرقام القطع 
أسماء المالك أو المفترض أنهم مراجعها العقاريةاألرضية

المالك وعناوينهم
مالحظاتمساحتها

هـ آر س

بنت

بن

بن

علي بيهو



1977 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     1978



1979 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

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 بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     1986

 مأسوم رقم ))6.1).) ص در في 18 من رجب 1221 )13 م رس 6)6)( ب إلعال2 ر2 املنفعة الع مة تق�ضي بإحداث

مقأ للوق ية املدنية بإقليم بفش و2 وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغأض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)22)فبراير إلى)24)أبريل)2017)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مقر للوقاية املدنية بإقليم شفشاون.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر في املخطط التجزيئي)

امللحق بأصل هذا املرسوم):

املس حة التقأ بية

)ب ملتر املأبع(
رسم ء وعن و ن املالك املفترضي2 مأاجعه  العق ر ة

ررق م القطع األرضية 

ب لتصميم التجز ئي

593

رشيد التليدي،

 ،36 1، ص.ب  رقم  الدار  سيناء،  ابن  بزنقة  الساكن 

شفشاون.

قطعة غير محفظة 1

3361

عبد الرحمان التليدي،

 ،36 1، ص.ب  رقم  الدار  سيناء،  ابن  بزنقة  الساكن 

شفشاون.

قطعة غير محفظة 2

5638

ورثة أحجام،

الساكنون بشفشاون، والجاعلون محل املخابرة معهم 

بمكتب األستاذ هشام استيتو املحامي بهيئة تطوان ؛

عنوان املكتب : شارع عالل بن عبد هللا، إقامة حيون، 

الطابق الثاني، رقم 9، شفشاون.

قطعة غير محفظة 3

1164

املامون الريسوني بن الحسن،

الساكن ب 25، زنقة الترتر، شفشاون.

امللك املسمى »نزيهة« موضوع 

الرسم العقاري عدد 19/33977 

)ج(

4

4320

املامون الريسوني بن الحسن،

الساكن ب 25، زنقة الترتر، شفشاون.

امللك املسمى »األمل« موضوع 

مطلب التحفيظ عدد 13222/ط 

)ج(

5



1981 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح) -)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) املادة الرابعة.)

اإلدارة ومدير أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مأسوم رقم 3)6.1).) ص در في 18 من رجب 1221 )13 م رس 6)6)( ب إلعال2 ر2 املنفعة الع مة تق�ضي بإحداث املقأ 

الجديد للمحكمة االبتدائية ب ملحمدية وبنزع ملكية القطعتي2 األرضيتي2 الالزمتي2 لهذا الغأض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)26)يوليو إلى)26)سبتمبر)2017)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث املقر الجديد للمحكمة االبتدائية باملحمدية.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول أسفله واملرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميم)

امللحق بأصل هذا املرسوم):



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     198(

رقما القطعتين بالتصميم 
المساحةأسماء وعناوين المالك المفترضينمراجعهما العقاريةالتجزيئي

بالمتر المربع



1983 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     1982

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)
ومدير أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مأسوم رقم 9)6.1).) ص در في 18 من رجب 1221 )13 م رس 6)6)( ب إلعال2 ر2 املنفعة الع مة تق�ضي ببن ء سد لحم ية 

مين ء الن ضور غأب املتوسط من الفيض ن ت بإقليم الن ضور وبنزع ملكية القطع األرضية  الالزمة لهذا الغأض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)17)أبريل إلى)17)يونيو))2019)بجماعة إيعزانن بإقليم الناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،



1985 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)سد لحماية))ميناء)الناضور غرب املتوسط من الفيضانات بجماعة إيعزانن.

املادة الثانية

ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس) على ما ذكر،) تنزع بناء)

1/1250)املضاف إلى أصل هذا املرسوم):

األغأاس و..... النوعية

املس حة

الأسم العق ري
نوعية 

التربة

رقم 

التصميم

رقم 

القطعة

إسم وعنوا2 امل لك رو املفأوض 

رنه امل لك
رقم الحس ب

س آر هك

36

74

57

60

80

81

24

25

02

07

27

45

00

03

00

00

00

00

T21285/11

T21285/11

 T21285/11

T21285/11

T21285/11

T21285/11

بورية

بورية

بورية

بورية

بورية

بورية

1

1

1

1

1

1

78

79

80

81

90

91

صاحبة الرسم العقاري عدد 21285/11

في اسم : شركة الناضور غرب املتوسط 

ش.م.

الشروط على امللك :

الشرط الفاسخ.

الكل وفق الشروط وااللتزامات املنصوص 

عليها في العقد.

وطريق  واد  يخترقه  امللك  هذا  إن 

عمومي عرضه 4 أمتار وحق االرتفاق 

لفائدة املجاورين املتجهين نحو العين.

قيادة  إيعزانن  جماعة  انهياتن  دوار 

إيعزانن إقليم الناضور.

28

املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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مأسوم رقم)62).6).))ص در في)18)من رجب)1221 )13)م رس)6)6)()ب إلعال2 ر2 املنفعة الع مة تق�ضي بتثنية الطأ ق الجهو ة)
رقم)563)فيم  بي2 2.ك)666+15)و 2.ك)666+7))بجم عة رغش لو رقورار بإقليم صفأو وبنزع ملكية القطع األرضية))الحبسية)

الالزمة لهذا الغأض.

رئيس الحكومة،

الظهير الشريف) بتنفيذه  العامة وباالحتالل املؤقت الصادر  املنفعة  امللكية ألجل  بنزع  املتعلق  (7.81 القانون رقم) 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 ملف البحث اإلداري املباشر من)30)يناير إلى فاتح أبريل)2013،)بجماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من)4)ماي إلى)4)يوليو)2016)بجماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو؛

وبعد استشارة وزير الداخلية وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون) وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الجهوية رقم)503)فيما بين ن.ك)000+15)و ن.ك)000+27)بجماعة أغبالو أقورار)
بإقليم صفرو.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية الحبسية املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات)
املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):

مالحظ ت
املس حة

ب ملتر املأبع
إسم امل لك وعنوانه مأاجعه  العق ر ة

ررق م القطع 
األرضية

أرض فالحية

مع العلم أن عدة مستفيدين 

من الحبس املعقب قبلوا 

بجعل رهن على حقوقهم 

املحبسة لفائدة القرض 

الفالحي ضمانا لسلفات 

مختلفة املبالغ.

668 املحبس عليهم حبسا معقبا السادة والسيدات : علي، عبدالسالم، العباس، عبد هللا، 

عبد الرحمان، عائشة، زهرة أبناء أحرازم بن بوعلي، فاطمة بنت لحسن بن عالل، 

مع العلم أن الذكور الخمسة األوائل دون اإلناث وما تناسلوا من جهة الذكور وإذا ما 

انقرضوا جميعا ولم يبقى ذكر يرجع ما ذكر للمسجد الكبير الحندق بالبهاليل بدون نسبة 

معينة من حق الحبس.

جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو.

.F/4686 : ر.ع رقم

1

11

12
371

305

أرض فالحية

امللك يخترقه ممر عمومي.

829 أحباس املسجد األعظم، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو. ر.ع رقم : 07/55846. 81

أرض فالحية 89 األحباس، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو. غير محفظة 101

أرض فالحية 213 أحباس مسجد القصبة بالبهاليل، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو. ر.ع عدد : 07/47058. 163

أرض فالحية

امللك يخترقه ممر عمومي.

260 أحباس مسجد أغزديس بالبهاليل، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو. ر.ع عدد : 07/42417. 183

أرض فالحية 887 األحباس، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو.

غير محفظة

198

1047 199

أرض فالحية 179 أحباس مسجد القصبة بالبهاليل، جماعة أغبالو أقورار، قيادة الواثة، إقليم صفرو. ر.ع عدد : 07/58674. 219
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

مأسوم رقم)65).6).))ص در في)18)من رجب)1221 )13)م رس)6)6)) 

التوزيع) قنوات  بإنج ز  تق�ضي  الع مة  املنفعة  ر2  ب إلعال2 

ومس لك لأي املنطقة الس حلية األطلسية رزمور)-)لشير الجديد)

بجم عة بتوكة بدائأة رزمور بإقليم الجديدة) األول() )الجزء)

لهذا) الالزمة  الت بعة لألحش س،) القطعة األرضية  وبنزع ملكية 

الغأض.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجـــب) (2 فــــي) الصـــــادر  (2.82.382 رقــــم) املـــــرســــوم   وعلـــــى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

إلى يونيو  (20 من) املباشر  اإلداري  البحث  على  االطالع   وبعد 

20)أغسطس)2018)بجماعة شتوكة بدائرة أزمور بإقليم الجديدة)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية وبعد موافقة وزير)

األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قنوات التوزيع ومسالك لري)

املنطقة الساحلية األطلسية أزمور)-)لبير الجديد))الجزء)األول(.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعة األرضية التابعة لألحباس،) تنزع بناء)

الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر)

في التصميم التجزيئي امللحق بأصل هذا املرسوم):

رقم)

القطعة)

األرضية)

ب لتصميم

مأجعه )

العق ري)

وإسمه 

إسم وعنوا2 امل لك رو)

املفأوض رنه امل لك

مس حته )

ب))م))

مالحظ ت)

واألغأاس)

265R 08/88698(والشؤون األوقاف  ناظر 

وزير) عن  نيابة  اإلسالمية 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.

اوالد) دوار  شتوكة،) جماعة 

مو�ضى.

فالحية)689 أرض 

خط) بها  يمر 

وممر) كهربائي 

عمومي.

املادة الثالثة

يخول حق نزع امللكية إلى املدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

كل واحد منهما فيما) والغابات واملدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة،)

يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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مأسوم رقم)2)6.1).))ص در في)18)من رجب)1221 )13)م رس)6)6)) 
قطع ررضية ك ئنة بإقليم الأح منة من) ()7( يق�ضي بضم سشع)
ملك الدولة الخ ص إلى ملك الدولة الع م قصد تثنية وتعدي6)
حذف املمأ (-  السكة الحديدية بي2 سيدي الع يدي ومأاكش)

رقم)677))وبن ء)قنطأة عند 2.)ك))11,37).

رئيس الحكومة،

 1332 شعبان) (7 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)
)فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم إلى ملك الدولة العام سبع))7()قطع أرضية من ملك الدولة)
الخاص،)مساحتها اإلجمالية)14351)مترا مربعا كائنة بإقليم الرحامنة،)
 من أجل تثنية وتعديل السكة الحديدية بين سيدي العايدي ومراكش)-

حذف املمر رقم)6077)وبناء)قنطرة عند ن.)ك)211,376.

وقد رسمت حدود هذه القطع املبينة بالجدول أسفله بلون أحمر)
في التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم):

املس حة ب ملتر املأبعاملأجع العق ريرقم القطعة ب لتصميم

1M/5865(718رسم عقاري عدد

2M/5865(1412رسم عقاري عدد

3M/5865(450رسم عقاري عدد

4M/2869(503رسم عقاري عدد

5M/2869(497رسم عقاري عدد

6M/2869(173رسم عقاري عدد

7M/2869(10598رسم عقاري عدد

14351املجموع

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

مأسوم رقم)1)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ امينزرو«)الواقع ب لنفوذ الترابي)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية لقشيلة قصأ امينزرو.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)18)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف) الجموع لقبيلة قصر امينزرو«،)
ملك) على  الجاري  هكتار،) (4564 التقريبية) مساحته  تنغير،) بإقليم 

الجماعة الساللية لقبيلة قصر امينزور.

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

- شماال : جبل تالسم ؛

- شرقا : مزرعة بويعدالن ؛

- جنوبا : جبل تورت ؛

- غربا : جبل نفيسة.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مأسوم رقم)))).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ) »ررا�ضي الجموع لقشيلة توغزة وايت حمو«)
الترابي لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)الج ري على)
ملك الجم عتي2 السالليتي2 لقشيلة قصأي توغزة وايت حمو.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 6)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ارا�ضي الجموع)
لقبيلة توغزة وايت حمو«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم)
تنغير،)مساحته التقريبية)10640)هكتار،)الجاري على ملك الجماعتين)

السالليتين لقبيلة قصري توغزة وايت حمو.

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

- شماال : واد الرك ؛

- شرقا : واد الرك، ايت اسفول ؛

- جنوبا : اسيمور، تحمو نهرات، اوشان ؛

- غربا :  جبل منغل امان.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)3)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ مغنية«)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية لقشيلة قصأ مغنية.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 9)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر مغنية«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)1493)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

قبيلة قصر مغنية.

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

- شماال : تنفدوت، ايت بن سعيد ؛

- شرقا : ايت بن سعيد، ايت صرود ؛

- جنوبا : واد الرك ؛

- غربا : ازقور.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مأسوم رقم)2)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ ازرك«)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية لقشيلة قصأ ازرك.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر ازرك«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)4639)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

لقبيلة قصر ازرك.

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

- شماال : جبل اسك�ضي افادريق ؛

- شرقا : اموكر، جبل كايز ؛

- جنوبا : تزولت نتفوناست، واد الرك ؛

- غربا : تزولت نتورزة، تفاساست.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)5)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ تنوت نومأدول«)الواقع ب لنفوذ)
الترابي لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية لقشيلة قصأ تنوت نومأدول.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة النيف بدائرة) الجموع لقبيلة قصر تنوت نومردول«،)
الجاري على) هكتار،) (5324 مساحته التقريبية) النيف بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية لقبيلة قصر تنوت نومردول.

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

- شماال : قصر الكمان ؛

- شرقا : خطارة امزيلن ؛

- جنوبا : قصر تكرنة ؛

- غربا : قصر امي نوزرو.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مأسوم رقم)))).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
ب لنفوذ) الواقع  تشعوفيت«) قصأ  لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 
الترابي لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية لقشيلة قصأ تشعوفيت.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)16)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر تسعوفيت«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم)
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (2549 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية لقبيلة قصر تسعوفيت.

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

- شماال : الطريق املؤدي الى فزو والتحديد االداري 658 ؛

- شرقا : اتو اشبارو ؛

- جنوبا : واد الرك، نزرعة ايت زكان، اراون ؛

- غربا : ايت بنسعيد، اوراغن.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)7)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ تشوركت«)الواقع ب لنفوذ الترابي)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية لقشيلة قصأ تشوركت.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)23)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف) الجموع لقبيلة قصر تبوركت«،)
ملك) على  الجاري  هكتار،) (918 التقريبية) مساحته  تنغير،) بإقليم 

الجماعة الساللية قبيلة قصر تبوركت.

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

- شماال : واد الرك ؛

- شرقا : تعاللت ؛

- جنوبا : اسيمور ؛

- غربا : ايت حمو.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مأسوم رقم)8)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ تكأنة«)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية لقشيلة قصأ تكأنة.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)20)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر تكرنة«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)5107)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

لقبيلة قصر تكرنة.

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

- شماال : قصر تلوت نومردول ؛

- شرقا : جبل افردو ؛

- جنوبا : قصر باتو ؛

- غربا : قصر امي نوزرو.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)9)).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 

بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)

ب لنفوذ) الواقع  نخأط 2«) اكديم  لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 

الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية اكديم نخأط 2.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 سبتمبر) (28 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

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

الجموع لقبيلة اكديم نخرطان«،)الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير)

ملك) على  الجاري  هكتار،) (9627 التقريبية) مساحته  تنغير،) بإقليم 

أراض) العقار على  يشتمل هذا  اكديم نخرطان.) الساللية  الجماعة 

فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي عند اإلقتضاء،)ويحده):

نتخوزافت،  ايوراغن  نوانو،  تيزي  جبل  تيكنيوين،   : شماال   -

تيفراتين، تبيشوتين، اكرا ؛

اللون، تاغيا نتفروخت، افال  : جبل  نتفساست، اسغر  - شرقا 

نتداوت نعمار، افال نسدالن، تيزي نبوجو ايوراغن، تيزي نداعلي، 

اغف نوراغ، تيكنيوين ؛

- جنوبا :  اكلزي نتين استران، خجنة، جبل نعاللي، جبل اجكي، 

فكان، بورصاص ؛

- غربا : ازال نتكيط، افال نونزي نتاغيا، اكرا، ازال نتكيط، افال نونزي 

نتاغيا، اكلزي نتين استران.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

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

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)36).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 

بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)

»افأوتنت«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير)

بإقليم تنغير،)الج ري على ملك الجم عتي2 السالليتي2 تولو ن)

ايت اسفول وتبسش ست.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)أكتوبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»افروتنت«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)

ايت) تولوين  السالليتين  الجماعتين  ملك  على  الجاري  هكتار،) (22

اسفول وتبسباست.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال :  ايمي نتوال ؛

- شرقا :  ايت حمي ؛

جنوبا : مدرسة ؛

- غربا : ايت عزي.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)31).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
ب لنفوذ) الواقع  اعزى«) ايت  تورزة  لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 
الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية))تورزة ايت اعزى.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)12)أكتوبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»ارا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الجموع لقبيلة تورزة ايت اعزى«،)الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير)
الجاري على ملك) هكتار،) (10798 مساحته التقريبية) بإقليم تنغير،)

الجماعة الساللية تورزة ايت اعزى.

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

- شماال : اكراط نصبيحة ؛

- شرقا : تيزي نيسالن ؛

جنوبا : فكان ؛

- غربا : تيزي نوستيف.
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املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم))3).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
(»( »ررا�ضي الجموع لقشيلة تغزوت واكديم نتغزوت القطعة)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)

الج ري على ملك الجم عتي2 السالليتي2 تغزوت واكديم.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)8)أكتوبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة) (،»2 الجموع لقبيلة تغزوت واكديم نتغزوت القطعة)
3510)هكتار،) تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)

الجاري على ملك الجماعتين السالليتين تغزوت واكديم.

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

- شماال : واد بونكارف وأرا�ضي الجموع غليل ايت عي�ضى ابراهيم 
وواد تودغى ؛

- شرقا : جبل تيزي ندا علي وجبل تكنيوين ؛

- جنوبا : جبل ثوردة -جبل مكند انبياون  - جبل ثاكورت نولجيك ؛

- غربا : فدادين اشطاط - جبل تيزي نشوقران - جبل اكرا.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)33).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»1  »ررا�ضي الجموع لقشيلة تغزوت واكديم نتغزوت القطعة)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)

الج ري على ملك الجم عتي2 السالليتي2 تغزوت واكديم.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)5)أكتوبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة) (،»1 الجموع لقبيلة تغزوت واكديم نتغزوت القطعة)
تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)13964)هكتار،)

الجاري على ملك الجماعتين السالليتين تغزوت واكديم.

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

- شماال : ملك ايت الحاج حارة املرابطين، تبسباست ؛

- شرقا : اغيز تخطارت، واد تودغى ؛
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- جنوبا : أكال امالل وواد تودغى، الطريق ؛

- غربا :  حارة املرابطين.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)32).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ) »ررا�ضي الجموع لقشيلة غلي6 ايت اسفول«)
الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية غلي6 ايت اسفول.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) فاتح  يوم  من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي)
بدائرة) تغزوت  بقيادة  الواقع  اسفول«،) ايت  غليل  لقبيلة  الجموع 
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)3229)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية غليل ايت اسفول.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت عي�ضى ابراهيم ؛

- شرقا : قبيلة ايت عي�ضى ابراهيم ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 10 - قنطرة واد غليل - ملتقى واد تودغى ؛

- غربا :  تغرماتين ايت عي�ضى ابراهيم.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)35).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ) (»( »ركدال ايت عي�ضى ابأاهيم القطعة رقم)
الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)
ملك الجم عة الساللية ايت عي�ضى ابأاهيم))تلولت،)اقديم،)

بوتغ ط،)غلي6 ايت عي�ضى ابأاهيم(.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 سبتمبر) (24 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أكدال)
الواقع بقيادة تغزوت بدائرة) (،»2 ايت عي�ضى ابراهيم القطعة رقم)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)3200)هكتار،)الجاري على ملك)
الجماعة الساللية ايت عي�ضى ابراهيم))تلولت،)اقديم،)بوتغاط،)غليل)

ايت عي�ضى ابراهيم(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):
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- شماال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

- شرقا : ايت املسكين ومزرعة تلولت ؛

- جنوبا : ابريد نكبارن ؛

- غربا : دوار تماسنيت.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم))3).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ) (»1 »ركدال ايت عي�ضى ابأاهيم القطعة رقم)
الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)
ملك الجم عة الساللية ايت عي�ضى ابأاهيم))تلولت،)اقديم،)

بوتغ ط،)غلي6 ايت عي�ضى ابأاهيم(.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 سبتمبر) (21 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أكدال)
الواقع بقيادة تغزوت بدائرة) (،»1 ايت عي�ضى ابراهيم القطعة رقم)
الجاري على) هكتار،) (17861 مساحته التقريبية) تنغير بإقليم تنغير،)
ملك الجماعة الساللية ايت عي�ضى ابراهيم))تلولت،)اقديم،)بوتغاط،)

غليل ايت عي�ضى ابراهيم(.

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

- شماال : قبائل ايت مرغاد »وادي تنكرفة« ؛

- شرقا : التحديدين اإلداريين عدد 474 وعدد 485 ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

- غربا : التحديد اإلداري 553 املسمى »أكدال افانور«.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)37).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة تولو ن ايت اسفول«)الواقع ب لنفوذ)
الترابي لقي دة تغزوت بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية قشيلة تولو ن ايت اسفول.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 سبتمبر) (17 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي)
الواقع بقيادة تغزوت بدائرة) الجموع لقبيلة تولوين ايت اسفول«،)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)3483)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية تولوين ايت اسفول.
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يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل تزكزاوين - امدا نوغيول ؛

- شرقا : جبل مروان - توريرت نوشن - امدا نوغيول جهة امزورو ؛

- جنوبا : جبل صاغرو - انو نحرفوش - اسكن تامدا - امازيغ بويزران 

اماللن - تيزي تيني - الكدية ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

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

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)38).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 

بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)

الترابي) ب لنفوذ  الواقع  »ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ تيزي«)

الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية قشيلة قصأ تيزي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)14)سبتمبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر تيزي«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)4247)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

لقبيلة قصر تيزي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : وادي امسعد ؛

- شرقا : واد الرك ؛

- جنوبا : قصر ايت الحبيب، قصر تنوت نومردول ؛

- غربا : اغير نتفيدي.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)39).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة ايت الحشيب«)الواقع ب لنفوذ الترابي)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية ايت الحشيب.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)10)سبتمبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة ايت الحبيب«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)1262)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

ايت الحبيب.

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

- شماال : أرا�ضي اشبارو ؛

- شرقا : أمالك الدولة ؛

جنوبا : دواوير واد تكلكولت ؛

- غربا : مقبرة تيزي نترفيت.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)26).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ عم ر«)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية قصأ عم ر.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)7)سبتمبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة قصر عمار«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)
مساحته التقريبية)6110)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

قصر عمار.

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

- شماال : تزولت نتفوناست، ملدود نبوبغاط ؛

- شرقا : جبال يايز ؛

- جنوبا : واد امسعد، تقموت الجرف ؛

- غربا : امجيال، جبل موزييزاو، تكافايت.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)21).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة ازقور«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة)
النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)الج ري على ملك الجم عة)

الساللية ايت ازقور.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛
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وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)3)سبتمبر)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

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

الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم) الجموع لقبيلة ازقور«،)

الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (7910 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية ايت ازقور.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : اوتشبارو، قصر تشعوفيت، جبل ارطمي، قصر ايت بنسعيد، 

تمرغوت إفودن، تمرغوت لكبيرة، تيزي انغمان، تفردان افساس، 

جبل كايز ؛

- شرقا : قبيلة قصر بوديب، ايت خباش، ايت اسفول؛

- جنوبا : دواوير : توغزة، ايت حمو، تبوريكت وتعاللت، جبل اسيمور ؛

- غربا : قبيلة اشبارو.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

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

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم))2).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة قصأ تعاللت«)الواقع ب لنفوذ الترابي)
الج ري على ملك) لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية قصأ تعاللت.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 فاتح سبتمبر) يوم  من  ابتداء) تباشر،)
املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،) املوالية 
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر تعاللت«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
النيف بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)960)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية قصر تعاللت.

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

- شماال : واد الرك ؛

- شرقا : قصر مماريغن ؛

- جنوبا : جبل اسيمور ؛

- غربا : تبوريكت.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( الجريدة الرسمية666)  

مأسوم رقم)23).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
ب لنفوذ) الواقع  بويعدال2«) مزرعة  لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 
الترابي لقي دة النيف بدائأة النيف بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية قشيلة مزرعة بويعدال2.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)27)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي الجموع)
لقبيلة مزرعة بويعدالن«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم)
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (1113 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية قبيلة مزرعة بويعدالن.

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

- شماال : قصر امي نوزرو ؛

- شرقا : وارنوكوط ؛

جنوبا : قصر تكرنة ؛

- غربا : جبل تورت.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من))رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)22).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة ايت موالي ابأاهيم«)الواقع ب لنفوذ)
الج ري على) الترابي لقي دة تودغى بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)

ملك الجم عة الساللية ايت موالي ابأاهيم.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 2)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة تودغى بدائرة) الجموع لقبيلة آيت موالي ابراهيم«،)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)2186)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية ايت موالي ابراهيم.

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

- شماال : واد تركيط ؛

- شرقا : وقانتماش، حرفوش ؛

- جنوبا : تستيفت، تزمورت نفاد ؛

- غربا : امي نييكيس.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



(661 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

مأسوم رقم)25).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة) »ررا�ضي الجموع لقش ئ6 تزكي«)
الج ري على ملك الجم عة) تودغى بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)

الساللية لقش ئ6 تزكي.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)29)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
بإقليم) تنغير  بدائرة  تودغى  بقيادة  الواقع  تزكي«،) لقبائل  الجموع 
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (5585 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية لقبائل تزكي.

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

- شماال : فم أكودن بأقا تيزكي ؛

- شرقا : أكني تمزراي ؛

- جنوبا : تكوى نازالك ايت سيدي علي ابراهيم ؛

- غربا : اسيف اقورار الكشطيفن.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم))2).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقش ئ6 ايت سن 2«)
ملك) الج ري على  تنغير،) بإقليم  تنغير  بدائأة  تودغى  لقي دة 

الجم عة الساللية ايت سن 2.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)25)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الجموع لقبائل ايت سنان«،)الواقع بقيادة تودغى بدائرة تنغير بإقليم)
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (2743 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية ايت سنان.

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

- شماال : دادا حدو ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : تيزي نغري ؛

- غربا : تيزي نايت العسري.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( الجريدة الرسمية)66)  

مأسوم رقم)27).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة احج من آيت اسمن«)الواقع ب لنفوذ)
الج ري على) الترابي لقي دة تودغى بدائأة تنغير بإقليم تنغير،)

ملك الجم عة الساللية احج من آيت اسمن.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)22)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة تودغى بدائرة) الجموع لقبيلة احجامن آيت اسمن«،)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)3141)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية احجامن آيت اسمن.

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

- شماال : تكونت آيت شعيب، تسلي نبلرقوف، ضاحية تغبالوت 
نموالي علي ؛

- شرقا : تيسلي إلى حدود اسفالو ؛

- جنوبا : افراسن نتمازيرت ؛

- غربا : آيت شعيب.

املادة الثانية

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

صباحا بمقر قيادة تودغى،)قصد مباشرة عملية التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)28).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الترابي) ب لنفوذ  الواقع  (»( واكليم) لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 
ملك) الج ري على  تنغير،) بإقليم  تنغير  بدائأة  تودغى  لقي دة 

الجم عة الساللية قشيلة واكليم.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)11)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
2«،)الواقع بقيادة تودغى بدائرة تنغير بإقليم) الجموع لقبيلة واكليم)
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (2361 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية قبيلة واكليم.

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

- شماال : تكماصت، دوار واكليم، واد تركيط ؛

- شرقا : تغيا تزكزاوين، تلوين، جبل اوراغ ؛

- جنوبا : صرفوش، تيزي تماللت، فرق املاء، تيزي نتماش ؛

- غربا : اقا نتماش.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



(663 الجريدة الرسميةعدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020( 

مأسوم رقم)29).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الترابي) ب لنفوذ  الواقع  (»1 واكليم) لقشيلة  الجموع  »ررا�ضي 
ملك) الج ري على  تنغير،) بإقليم  تنغير  بدائأة  تودغى  لقي دة 

الجم عة الساللية قشيلة واكليم.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 8)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
1«،)الواقع بقيادة تودغى بدائرة تنغير بإقليم) الجموع لقبيلة واكليم)
الجاري على ملك الجماعة) هكتار،) (1038 مساحته التقريبية) تنغير،)

الساللية قبيلة واكليم.

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

- شماال : امليل امجكال ؛

- شرقا : افردو ازكاغ ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

- غربا : آيت املكسوب أمان اقيدار.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم)56).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي) »ررا�ضي الجموع لقشيلة اه6 تنغير«)
الج ري) للملحقة اإلدار ة األولى بش بو ة تنغير بإقليم تنغير،)

على ملك الجم عة الساللية ره6 تنغير.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 4)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بامللحقة اإلدارية األولى بباشوية) الجموع لقبيلة اهل تنغير«،)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)1790)هكتار،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية أهل تنغير.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة أهل تاوريرت، وادي ارك ؛

- شرقا : هضبة تقدارين، ثانوية صالح الدين األيوبي، تجزئة الوفاء 
تجزئة الحي املنجمي، فدادين حنبل )وسنسراغو(، أمالك خاصة ؛

- جنوبا : أر�ضي الجموع لقبيلة واكليم، هضبة تقدارين ؛

- غربا : تزكزوت نوارك، أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية) التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية األولى،)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مأسوم رقم)51).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
»ررا�ضي الجموع لقشيلة ايت عي�ضى ص غأو«)الواقع ب لنفوذ)
الترابي لقي دة اكنيو2 بدائأة بوم لن بإقليم تنغير،)الج ري على)

ملك الجم عة الساللية ايت عي�ضى ص غأو.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم فاتح يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة اكنيون بدائرة) الجموع لقبيلة آيت عي�ضى صاغرو«،)
بومالن بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)16242)هكتار،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية آيت عي�ضى صاغرو.

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

- شماال : قبيلة تاستيفت ؛

- شرقا : قبيلة آيت الفر�ضي وقبيلة تورزة ؛

- جنوبا : تاغية آيت عي�ضى ابراهيم ؛

- غربا : قبائل آيت عطى صاغرو واملشان.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مأسوم رقم))5).6).))ص در في)8))من رجب)1221 )3))م رس)6)6)) 
بتحديد ت ر خ افتت ح عملية التحديد اإلداري للعق ر املدعو)
الواقع) »ررا�ضي الجموع لقشيلة تنورك 2 ايت عط  ص غأو«)
ب لنفوذ الترابي لقي دة اكنيو2 بدائأة بوم لن بإقليم تنغير،)
عط )) ايت  تنورك 2  الساللية  الجم عة  ملك  على  الج ري 

ص غأو.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 27)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
الواقع بقيادة اكنيون) الجموع لقبيلة تنوركان ايت عطا صاغرو«،)
بدائرة بومالن بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)2018)هكتار،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية تنوركان ايت عطا صاغرو.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أنو نوعشا ؛

- شرقا : تميط ؛

- جنوبا : أسكا نايت الغولب ؛

- غربا : إكرضان.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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نصوص خ صة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

((6(6 فبرايأ) ((((  1221 رجب) (( في) ص در  ((.19.1692 رقم)  مأسوم 
بتحديد اختص ص ت وتنظيم وزارة التجهيز والنق6 واللوجيستيك)

وامل ء.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)90)منه،

في) الصادر  (1.17.07 رقم) الشريف  الظهير  على  االطالع  وبعد 
الحكومة كما وقع) بتعيين أعضاء) ()2017 أبريل) (7(  1438 رجب) (9

تغييره)؛

املتعلق بالتعيين في املناصب) (02.12 وعلى القانون التنظيمي رقم)
الصادر) الدستور،) من  و92) (49 الفصلين) ألحكام  تطبيقا  العليا 
 1433 27)من شعبان) بتاريخ) (1.12.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)17)يوليو)2012(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

1432 من رجب) (20 في) الصادر  (2.11.112 رقم) املرسوم   وعلى 
)23)يونيو)2011()في شأن املفتشيات العامة للوزارات)؛

 1418 صفــــر) (10 فــــي) الصـــادر  (2.97.364 رقــــم) املــــرســــوم  وعلــــى 
1997()املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية كما وقع) )16)يونيو)

تغييره)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.264)الصادر في)16)من جمادى اآلخرة)1432 
)20)ماي)2011()في شأن تحديد معايير إحداث املديريات العامة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 
)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

13)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
األولى)1441 )9)يناير)2020(،

رسـم ما يلي :

املادة األولى

الوزارية) القطاعات  إلى  املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع 

األخرى واملؤسسات والهيئات املعنية بموجب النصوص التشريعية)

والنقل) التجهيز  بوزارة  تناط  العمل،) بها  الجاري  والتنظيمية 

واللوجيستيك واملاء)املهام التالية):

- القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق واملوانئ 

والسكك الحديدية واملالحة البحرية واملاء واألرصاد الجوية واملناخ 

والتزويد باملاء الصالح للشرب ؛

الطرق  عبر  بالنقل  املتعلقة  الحكومة  سياسة  وتنفيذ  إعداد   -

والسكك الحديدية وبالنقل البحري ؛

في مجال السالمة الطرقية وتنسيق  بلورة السياسة الحكومية   -

تنفيذها ؛

اللوجيستيكية  لتنمية األنشطة  - إعداد االستراتيجية الحكومية 

والسهر على تنفيذها. 

كما يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

أيضا،)في حدود املجاالت التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات)

 وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو املؤسسات العمومية

تابعة) شركات  أو  العامة  املنفعة  بصفة  لها  املعترف  الجمعيات  أو 

للدولة،)متى طلبت ذلك بما يلي):

- إجراء دراسات ذات طابع تقني أو اإلشراف عليها أو مراقبتها ؛

- إنجاز أعمال تقنية أو املراقبة من الوجهة التقنية ألعمال منح 

االمتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

املادة)2

)تشتمل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)باإلضافة إلى)

ديوان الوزير،)على إدارة مركزية ومصالح ال ممركزة.

املادة)3

تشتمل اإلدارة املركزية على):

- الكتابة العامة ؛

- املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- املفتشية العامة ؛

نظ م موظفي اإلدارات الع مة
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- املديرية العامة لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية واإلدارية 

التي تضم :

•)مديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون)؛

•)مديرية املوارد البشرية)؛

•)مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية)؛

•)مديرية أنظمة املعلومات والتواصل)؛

•)مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة)؛

- املديرية العامة للطرق والنقل البري التي تضم :

•)مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي)؛

•)مديرية األشغال واالستغالل الطرقي)؛

•)مديرية النقل البري واللوجيستيك)؛

- املديرية العامة للمياه التي تضم :

•)مديرية البحث والتخطيط املائي)؛

•)مديرية التجهيزات املائية)؛

- املديرية العامة للموانئ واملالحة التجارية التي تضم :

•)مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري)؛

•)مديرية املالحة التجارية)؛

- املديرية العامة لألرصاد الجوية التي تضم :

•)مديرية التوقعات واألبحاث الرصدية)؛

•)مديرية أنظمة الرصد.

املادة)4

يزاول الكاتب العام االختصاصات املنصوص عليها في املرسوم) (

 1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) أعاله  إليه  املشار 

)29)أبريل)1993(.

املادة)5

)يخضع املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)مباشرة)

الرأي وإبداء) الدراسات  بإعداد  ويقوم بطلب منه  الوزير،)  لسلطة 

في املسائل املتعلقة بميادين عمل الوزارة.

ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ املبادرة لتقديم كل اقتراح له عالقة)
بميادين تدخل الوزارة أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية)
والتنظيمية املطبقة عليها أو املتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة)
والنقل) التجهيز  وزير  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  أو 

واللوجيستيك واملاء.

يحدد تنظيم املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
وتكوينه وكيفيات سيره بمرسوم.

املادة)6

االختصاصات) تمارس املفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير،) (
املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.11.112)الصادر)

في)20)من رجب)1432 )23)يونيو)2011(.)

املادة)7

تناط باملديرية العامة لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية) (
واإلدارية املهام التالية):

- إعداد استراتيجية الوزارة والسهر على تنفيذها، وتعبئة املوارد 
الالزمة لتمويل مشاريع وبرامج الوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في ميادين تدبير املوارد البشرية واملالية 
والسهر على تنفيذها ؛

- السهر على إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة 
املعلومات والرقمنة ؛

- تدبير الشؤون القانونية وامللك العمومي واملنازعات ؛

- توفير الدعم املحاسباتي واإلداري واللوجيستيكي لفائدة املصالح 
املركزية للوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجالي التواصل والتعاون وتتبع تنفيذها ؛

تدخل التي  الدقيقة  التقنيات  وتطوير  التقنية  الشؤون  تتبع   - 
في مجال اختصاصات الوزارة ؛

املهنيين الفاعلين  مختلف  مع  العالقات  تنظيم  على  السهر   - 
في مجاالت تدخل الوزارة.

املادة)8

)تناط بمديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون،)املهام التالية):

- تنسيق عمليات تحديد األهداف االستراتيجية للوزارة وبرامجها ؛

باألهداف  املرتبطة  القطاعية  االقتصادية  الدراسات  إعداد   -
االستراتيجية للوزارة ؛

واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  مخططات  إعداد  تنسيق   -
والسهر على تتبع تنفيذها ؛
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- تنسيق وتتبع برامج املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة واملشاركة في تقييم 
إنجازها ؛

مع  والتفاوض  املشاريع  تمويل  ملفات طلب  إعداد  في  اإلسهام   -
مؤسسات التمويل وجميع الشركاء املعنيين ؛

البرامج  تقييم  عملية  وتنسيق  التمويل  اتفاقيات  تنفيذ  تتبع   -
املتعلقة بها ؛

- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها ؛

- العمل على تطوير هندسة تمويل املشاريع والبرامج،

- بلورة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

- السهر على جمع ومعالجة ونشر املعطيات اإلحصائية الخاصة 
بالوزارة ؛

- وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين 
وبحث سبل تطوير عالقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، 

على الصعيدين الوطني والدولي ؛

- تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تهم الوزارة بتنسيق مع املديريات 
املعنية.

املادة)9

تناط بمديرية املوارد البشرية املهام التالية):

- السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير املوارد البشرية القائمة على 
املالءمة الكمية والكيفية بين املهن والكفاءات ؛

-)تدبير الشؤون اإلدارية للموارد البشرية)؛

-)وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها)؛

- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب املوظفين واألعوان 
وتوفير الوسائل الضرورية إلنجازها ؛

-)تطوير وتثمين اآلليات الحديثة لتدبير املوارد البشرية)؛

- تنسيق التكوين في املهن املرتبطة بقطاع األشغال العمومية والنقل 
واللوجيستيك واملاء داخل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة ؛

مشاريع  إعداد  على  املعنية،  املديريات  مع  بتنسيق  السهر،   -
النصوص املتعلقة بتنظيم املصالح اإلدارية واإلعدادات املؤقتة ؛

- تدبير كتلة األجور والسهر على التدبير التوقعي ملناصب العمل ؛

- تدبير الحوار االجتماعي مع املنظمات النقابية املمثلة للموظفين ؛

- السهر على تثمين وتنشيط األعمال االجتماعية لفائدة موظفي 
وأعوان الوزارة.

املادة)10

تناط بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية،)املهام التالية):)

املتعلقة  واألنظمة  للقوانين  السليم  التطبيق  على  السهر   -

باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها ؛

- القيام بالدراسات القانونية املتعلقة بمجاالت تدخل الوزارة ؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجاالت 

تدخل الوزارة ؛

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

املحالة عليها ؛

- السهر على مالءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة 

بها  إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

العمل ؛

ملصالح  القانونية  االستشارة  وتقديم  القانونية  اليقظة  تأمين   -

الوزارة ؛

- اتخاذ اإلجراءات الضرورية للوقاية من املنازعات ؛

- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق 

النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

العامة  األمالك  إلى حماية  الرامية  االستراتيجية  وتنفيذ  إعداد   -

للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛

- تدبير امللك العمومي والسهر على تنفيذ املساطر املتعلقة باقتناء 

نزع  مسطرة  سيما  ال  الوزارة  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

امللكية وتنفيذ األحكام القضائية املتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة 

املتعلقة  التعويضات  بتقدير  املكلفة  اإلدارية  اللجن  أشغال  في 

بنزع امللكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية املنزوعة 

ملكيتها ؛

- تدبير املمتلكات العقارية التابعة للوزارة ؛

- تدبير املساكن واملباني اإلدارية التابعة للوزارة ؛

- تدبير وتنظيم املقالع ومراقبة استغاللها ؛

- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة ؛

- توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير املصالح املركزية للوزارة ؛

- توفير الدعم املحاسباتي واإلداري للمصالح املركزية للوزارة ؛

والخدمات  السلع  ومشتريات  لألشغال  السنوي  البرنامج  وضع   -

وتنفيذه وتتبعه لفائدة املصالح املركزية للوزارة.
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املادة)11

تناط بمديرية أنظمة املعلومات والتواصل املهام التالية):

أنظمة  مجال  في  للوزارة  العامة  األهداف  تحديد  في  اإلسهام   -

املعلومات والتواصل ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة املعلومات والرقمنة 

والسهر على تنفيذها ؛

- إعداد التصميم املديري ألنظمة املعلومات بالوزارة ؛

- السهر على تطوير األنظمة املعلوماتية واعتماد التقنيات اإلعالمية 

الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛

- صيانة أنظمة املعلومات بالوزارة والسهر على حسن استغاللها ؛

- السهر على تطوير وصيانة الشبكة املعلوماتية للوزارة ؛

نظم  أمن  حماية  مجال  في  الوزارة  سياسة  تنفيذ  على  السهر   -

املعلومات بالتنسيق مع الهيآت املعنية ؛

الخاصة  املعلومات  بنك  لحماية  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ   -

بالوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجال التواصل واإلعالم والسهر على 

تنفيذها ؛

- تدبير وحفظ وتثمين أرشيف الوزارة بتنسيق مع جميع املتدخلين، 

التشريعية  للنصوص  وفقا  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  سيما  ال 

والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)12

تناط بمديرية الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة املهام التالية):

- اإلشعار بكل حالة تكت�ضي صبغة استعجالية في مجال اختصاص 

الوزارة، وقيادة وتنسيق عمليات التدخل الالزمة لذلك ؛

- تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في 

مجال اختصاصات الوزارة بتشاور مع املديريات التابعة لها وكذا 

والنقل  التجهيز  وزير  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات 

واللوجيستيك واملاء ؛

واملختبرات  الدراسات  ومكاتب  املقاوالت،  مع  العالقات  تنظيم   -

ومكاتب املراقبة والعمل على انسجام وتوحيد املعايير واإلجراءات 

العمومية  واألشغال  البناء  بقطاع  املتعلقة  والخاصة  العامة 

والنقل واللوجيستيك واملاء، وتقديم اقتراحات من أجل تنظيم 

وتطوير هذه العالقات ؛

- تنسيق تدبير معالجة الطلبات الواردة على الوزارة ال سيما تلك 

املتعلقة بالتدخالت التقنية ؛

- السهر على مراجعة ومالءمة املعايير واألنظمة التقنية التي تدخل 

ضمن مجال اختصاصات الوزارة ؛ 

- تدبير نظام اعتماد أو تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال 

العمومية واملختبرات، وكذا مكاتب الدراسات، ومكاتب املراقبة ؛

بالتنمية املستدامة وفي  املرتبطة  السياسات  تنفيذ  في  - اإلسهام 

تحقيق أهدافها ؛

- السهر على تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية بالوزارة ؛

- السهر على تطوير نظام الجودة.

املادة)13 

تناط باملديرية العامة للطرق والنقل البري املهام التالية :

- إعداد سياسة الحكومة في مجال الطرق والطرق السيارة والنقل 

البري والسهر على تنفيذها ؛

- بلورة سياسة الحكومة في مجال السير عبر الطرق وتتبع تنفيذها ؛

- السهر على تتبع تنفيذ االستراتيجية الحكومية لتنمية األنشطة 

اللوجيستيكية ؛

- تنسيق إعداد سياسة الحكومة في مجال السالمة الطرقية وتتبع 

تنفيذها ؛

الوصاية  بمجال  املتعلقة  العامة  التوجهات  تتبع  على  السهر   -
البري  النقل  ميدان  في  تعمل  التي  العمومية  املؤسسات  على 

واللوجيستيك والسالمة الطرقية.

املادة)14

تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي املهام التالية):

بالقطاع  املرتبطة  والتنظيمية  االستراتيجية  الدراسات  إعداد   -

الطرقي ؛

- إعداد الدراسات الخاصة املرتبطة بالتجهيزات األساسية للطرق 

والطرق السيارة ؛

السيارة  والطرق  الطرق  ببناء  املتعلقة  التقنية  القواعد  إعداد   -

وبصيانتها واستغاللها ؛

- توفير الدعم التقني للمشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى 

بإنجازها، والقيام بمهمة اإلشراف التقني ومراقبة أشغال املشاريع 

التي يعهد بصيانتها واستغاللها إلى الوزارة.
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املادة)15

يعهد إلى مديرية األشغال واالستغالل الطرقي باملهام التالية):

باألشغال  الخاصة  الطرق،  تجهيز  مخططات  وتنفيذ  إعداد   -

الجديدة واملالءمة والصيانة ؛

- تطبيق األنظمة املتعلقة بضمان السير عبر الطرق ؛

- السهر على تحديد حاجيات الشبكة الطرقية من صيانة وتهيئات 

تضمن السالمة الطرقية ؛

- السهر على الصيانة الدائمة للشبكة الطرقية واستغاللها وكذا 

استمرارية حركة السير عليها ؛

الشبكة  وبحالة  الطرق  على  بالسير  املتعلقة  املعطيات  جمع   -

الطرقية والسهر على معالجتها واستغاللها ونشرها ؛

بشروط  الخاصة  املعلومات  بجميع  الطرق  مستعملي  إخبار   -

التنقل، عبر وسائل اإلعالم.

املادة)16

تتولى مديرية النقل البري واللوجيستيك املهام التالية):)

واللوجيستيك  البري  النقل  مجال  في  الحكومة  سياسة  إعداد   -

والسهر على تنفيذها ؛

وتنسيق  الطرقية  السالمة  مجال  في  الحكومة  سياسة  إعداد   -

تنفيذها ؛

- إعداد الدراسات االستراتيجية لقطاع النقل البري واللوجيستيك 

والدراسات الضرورية من أجل تطويره ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

املتعلقة بالسالمة الطرقية ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

املتعلقة بالنقل البري واللوجيستيك والسهر على تطبيقها ؛

- السهر على تنظيم ومراقبة املهن املتعلقة بالنقل الطرقي ؛

- إعداد مساطر مراقبة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛

- السهر على تنفيذ االتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي ؛

- رصد أنشطة النقل الطرقي ؛

- إعداد التصميم املديري الوطني للنقل ؛

- تتبع التصاميم املديرية الجهوية للنقل ومدى تطابقها مع التصميم 

املديري الوطني للنقل ؛

- إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل املتداخل األنماط ؛

النقل ومسك وتتبع مؤشرات  التكاليف وتعرفة  إنجاز دراسات   -

األنشطة اللوجيستيكية ؛

- السهر على التتبع التقني ملخططات عمل املؤسسات الخاضعة 

للوصاية.

املادة)17

)تناط باملديرية العامة للمياه املهام التالية):

- إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئة 

مواردها وإدارة شؤونها واملحافظة عليها مع مراعاة الصالحيات 

املخولة للقطاعات الوزارية األخرى واملؤسسات والهيئات الفاعلة 

في هذا املجال ؛

- إعداد سياسة الحكومة في ميدان تهيئة املنشآت املائية التي تدخل 

ضمن مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تنفيذها ؛

- السهر على تتبع التوجهات العامة املتعلقة بمجال الوصاية على 

املؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان املياه.

املادة)18

)تناط بمديرية البحث والتخطيط املائي املهام التالية):

املائية  املوارد  الالزمة الستكشاف  واألشغال  بالدراسات  القيام   -

وتحسين مستوى معرفتها وتدبيرها ؛

- جرد املوارد املائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها 

وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

- إنجاز الدراسات الالزمة إلعداد وثائق التخطيط املائي وتنسيق 

إعداد املخطط الوطني للماء ؛

- العمل على الحفاظ على املوارد املائية عبر محاربة التلوث واإلسهام 

في التطهير السائل ؛

- التنسيق مع وكاالت األحواض املائية من أجل تدبير وتتبع املوارد 

املائية وتحيين املخططات التوجيهية املندمجة للموارد املائية ؛

- تتبع عمل شرطة املياه في حدود اختصاصاتها.

املادة)19

تناط بمديرية التجهيزات املائية،)مع مراعاة الصالحيات املخولة)

في هذا) الفاعلة  والهيئات  واملؤسسات  األخرى  الوزارية  للقطاعات 

املجال،)املهام التالية):

ال سيما  املائية  باملنشآت  املتعلقة  التقنية  بالدراسات  القيام   -

السدود وقنوات تحويل املياه ومنشآت الوقاية من الفيضانات ؛
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- إنجاز األشغال املتعلقة باملنشآت املائية إما مباشرة أو في إطار 
الترابية  الجماعات  أو  األخرى  الوزارية  القطاعات  مع  شراكة 

أو املؤسسات العمومية ؛

- فحص وصيانة ومراقبة سالمة املنشآت املائية التي توجد تحت 
مسؤولية الوزارة.

املادة)20

تعهد إلى املديرية العامة للموانئ واملالحة التجارية املهام التالية):

- إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجال املوانئ ؛

- السهر على أمن وسالمة املوانئ ؛

- بلورة سياسة الحكومة في ميدان الحفاظ على امللك العمومي 
البحري وتثمينه، وتتبع تنفيذها ؛

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املالحة التجارية وتطوير األسطول 
الوطني وتتبع تنفيذها ؛

- السهر على تتبع التوجهات العامة املتعلقة بمجال الوصاية على 
املؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان املوانئ ؛

املادة)21

يعهد إلى مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري باملهام التالية):)

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املوانئ وتتبع تنفيذها ؛

- إنجاز الدراسات العامة املتعلقة بتطوير وتنظيم مجال املوانئ ؛

املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  إعداد  في  اإلسهام   -
باملوانئ وامللك العمومي البحري والسهر على تنفيذها ؛

املوانئ  وتوسيع  وبناء  تهييئ  وأشغال  التقنية  الدراسات  إنجاز   -
والتجهيزات األساسية املينائية ؛

- إنجاز األشغال الكبرى إلصالح التجهيزات األساسية املينائية ؛

- إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر ؛

- املوافقة من الوجهة التقنية على املشاريع املينائية ومشاريع حماية 
شط البحر غير املنجزة من قبل الوزارة ؛

- السهر على إقامة واستغالل وصيانة عالمات اإلرشاد واإلشارات 
البحرية بما فيها املنارات واملعالم على طول سواحل اململكة ؛

- املصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير 
البحري بما في ذلك املخططات غير املعدة من قبل الوزارة ؛

- املصادقة على الوثائق املتعلقة باستغالل املوانئ ال سيما تلك 
املتعلقة بأنظمة استغالل مخططات تهيئة املوانئ ؛

-)جمع ونشر اإلحصائيات املتعلقة باملوانئ)؛

مجاالت  في  السنوية  العمل  خطة  وإنجاز  إعداد  في  - اإلسهام 

الهيدروغرافية وعلم املحيطات والخرائطية البحرية ؛

- تحديد امللك العمومي املينائي والبحري ؛

- إدارة شؤون امللك العمومي البحري ومراقبته واملحافظة عليه ؛

- اإلسهام في تجويد اإلطار القانوني والتنظيمي للساحل ؛

األمن  ميدان  في  املختصة  للهيئات  االعتراف  شهادات  تسليم   -

املينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛

ملخططات  املينائية  واملنشآت  املوانئ  مطابقة  شهادات  تسليم   -

األمن املينائي واملنشآت املينائية، ومراقبة إنجاز هذه املخططات.

املادة)22

تناط بمديرية املالحة التجارية املهام التالية):

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املالحة التجارية وتطوير األسطول 

الوطني والسهر على تنفيذها ؛

والترفيه والخدمة وسير  التجارة  - ضمان مراقبة وتفتيش سفن 

التحقيقات البحرية املتعلقة بها ؛

- مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر 

على تقيد السفن بقواعد حركية املالحة البحرية ؛

- إنجاز الدراسات االقتصادية والتقنية املرتبطة باملالحة التجارية 

خاصة في مجال املالحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري 

والتكوين البحري والنقل البحري واألنشطة امللحقة بها ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

خاصة التجارية  باملالحة  املتعلقة  األنشطة  بجميع   املرتبطة 

في مجال املالحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين 

البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها ؛

- السهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق 

النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتسجيل رجال البحر 

والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن ؛

- ممارسة اإلشراف على اإلرشاد البحري ؛

تنفيذ  في  املعنية،  واملؤسسات  اإلدارات  مع  بتنسيق  اإلسهام،   -

البحري  التلوث  محاربة  بمجال  املتعلقة  الوطنية  املخططات 

والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ األرواح البشرية في البحر ؛

- تنظيم ومراقبة استغالل خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل 

البحري.
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املادة)23

الجوية بمهمة إعداد وتنفيذ) العامة لألرصاد  املديرية  إلى  يعهد 

سياسة الحكومة في ميدان األرصاد الجوية واملناخ تماشيا مع حاجات)

املستعملين على الصعيد الوطني،)وطبقا للقواعد واملعايير الدولية.

املادة)24

تناط بمديرية التوقعات واألبحاث الرصدية املهام التالية):)

- القيام باألنشطة املرتبطة بمعلومات األرصاد الجوية والتوقعات 

الجوية الالزمة لتلبية حاجات املستعملين على الصعيد الوطني ؛

- ضمان التبادل الدولي ملعطيات األرصاد الجوية تطبيقا لالتفاقيات 

التي صادقت عليها اململكة املغربية ؛

- القيام بالدراسات واألبحاث في مجال األرصاد الجوية ؛

- السهر على تطوير األنظمة املعلوماتية في مجال األرصاد الجوية.

املادة)25

تناط بمديرية أنظمة الرصد املهام التالية):

- القيام باألنشطة املرتبطة بمعلومات املناخ الالزمة لتلبية حاجات 

املستعملين على الصعيد الوطني ؛

- القيام بالدراسات واألبحاث في مجال علم املناخ ؛

الرصدية  املعطيات  ومراقبة  لقياس  املرجعية  بدور  القيام   -

واملناخية تماشيا مع القواعد واملعايير الدولية.

املادة)26

تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها)

واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)تؤشر)

عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة)27

والنقل) التجهيز  لوزارة  التابعة  الالممركزة  املصالح  تحدث 

أحكام) وفق  واختصاصاتها  تنظيمها  ويحدد  واملاء) واللوجيستيك 

املـــــــرســـــــوم) سيمــــــــا  ال  العمــــــــل،) بهــــــا  الجــــــاري  التنظيميـــــة  النصـــــوص 

رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 )26)ديسمبر)2018()

بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري.

املادة)28

تنسخ مقتضيات):

 1429 شعبــــــان   2 فــــــي  الصـــــادر   2.06.472 رقــــم  املــــرســــــــوم   -

)4 أغسطس 2008( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز 

والنقل، كما وقع تتميمه، ما عدا املقتضيات املتعلقة باملديرية 

العامة للطيران املدني الواردة باملواد 4 و16 و17 و18 منه ؛

- املرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1435 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  بتحديد اختصاصات  )16 أبريل 2014( 

باملاء، كما وقع تغييره وتتميمه.

السالفي) املرسومين  ملقتضيات  تطبيقا  املتخذة  القرارات  تظل 

 الذكر رقم)2.06.472)الصادر في)2)شعبان)1429 )4)أغسطس)2008(

 1435 اآلخـــــــــرة) جمـــــــــادى  مــــــــن  (16 فـــــــــي) الصـــــــادر  (2.14.153 ورقــــــم)

)16)أبريل)2014(،)سارية املفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

املادة)29

الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

والنقل) التجهيز  اإلدارة ووزير  واملالية وإصالح  إلى وزير االقتصاد 

واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.


