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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوصدعامة

فلتعييندفيدفملناصبدفلعليا.

ظهير شريف رقم 1.21.13 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1442 )5 فبراير 2021( 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 57.20 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

1100الفصلين 49 و 92 من الدستور ...............................................................

حالةدفلطوفرئدفلصحية.

مرسوم رقم 2.21.69 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1442 )5 فبراير 2021( 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

 ................................ 1101الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا - كوفيد 19.

معهددفلتكويندفيدمهندفلطاقاتدفملتجد 5دوفلنجاعةدفلطاقيةد
بورزفزفت.د-دإحدفثدوتنظيم.

مرسوم رقم 2.20.634 صادر في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( 
بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة 

1102الطاقية بورزازات..................................................................................... 

فلدوليد وفلبنكد فملغ8بيةد فملللكةد بيند مربمةد ق8وضد فتفاقاتد
لإلنشاءدوفلتعليب.

مرسوم رقم 2.21.45 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
وأربعة  مائتين  بمبلغ   9186-MA رقم القرض  اتفاق  على  باملوافقة 
عشر مليون ومائتي ألف أورو )214.200.000,00 أورو(، املبرم بتاريخ 
22 ديسمبر 2020 بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 

1104بخصوص برنامج الجيل األخضر............................................................ 

مرسوم رقم 2.21.46 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
وخمسين  مائة  بمبلغ   9173-MA رقم القرض  اتفاق  على  باملوافقة 
بتاريخ  املبرم  أمريكي(،  دوالر   150.000.000,00( أمريكي  دوالر  مليون 
22 ديسمبر 2020 بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 

 ........... 1104بخصوص التمويل اإلضافي لبرنامج دعم قطاع النقل الحضري.
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مرسوم رقم 2.21.47 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

واثنين  ثالثمائة  بمبلغ   9187-MA رقم القرض  اتفاق  على  باملوافقة 

وأربعين مليون وسبعمائة ألف أورو )342.700.000,00 أورو(، املبرم 

بتاريخ 22 ديسمبر 2020 بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء 

والتعمير، بخصوص مشروع االستجابة العاجلة للحماية االجتماعية 

 .................................................................................. 1105ملواجهة كوفيد 19.

نصوصدجاصة

شــ8كــــــةد رأسلـــــالد اــــيد باملســـاهلــــةد إذند -د «SOFAC».د شــ8كــــةد

.«BADEEL SMARTLEASE S.A»

مرسوم رقم )2.21.6 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1442 )4 فبراير 2021( 

باإلذن لشركة صوفاك «SOFAC» باملساهمة في رأسمال شركة اإليجار 

........................... «BADEEL(SMARTLEASE(S.A» 1106طويل األمد املسماة

إقليلاداجيجدوتارو فنت.د-دتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري.

مرسوم رقم 2.21.14 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «املو ايت 

عي�ضى» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، 

 ............................ 1107الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت داوديوب.

مرسوم رقم 2.21.15 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «الحمام 

الفوقاني 4» الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية وإقليم فجيج، الجاري على 

 .................................. 1107ملك الجماعات الساللية قصر الحمام الفوقاني.

مرسوم رقم 2.21.16 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «الحمام 

الفوقاني 3» الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية وإقليم فجيج، الجاري على 

 .................................. )110ملك الجماعات الساللية قصر الحمام الفوقاني.

مرسوم رقم 2.21.17 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «الحمام 

الفوقاني 1» الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية وإقليم فجيج، الجاري على 

 .................................. )110ملك الجماعات الساللية قصر الحمام الفوقاني.

مرسوم رقم )2.21.1 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «مركز عين 

الشواطر» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت 

منيع،  ذوي  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  فجيج،  بإقليم 

1109الشواطر، حجاوا..................................................................................... 

مرسوم رقم 2.21.19 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

«تقات  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بإقليم  بني تدجيت  لقيادة ودائرة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسمضال» 

 ....................... 1109فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر ازار.

مرسوم رقم 2.21.20 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

«ازار»  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري 

 ................................................ 1110على ملك الجماعات الساللية قصر ازار.

مرسوم رقم 2.21.21 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ايت حمو 

اوسعيد 2» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تالسينت بدائرة تالسينت 

1110بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت حمو اوسعيد.

مرسوم رقم 2.21.22 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «شمال 

دائرة  بوشاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الشمالية»  بوشاون 

ايت  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  فجيج،  إقليم  تالسينت 

 ................................................ 1111مزيان وايت العباس وايت حمو بوشاون.

مرسوم رقم 2.21.23 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

«يمين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

دائرة  بوشاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الشمالية»  بوشاون 

ايت  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  فجيج،  إقليم  تالسينت 

 ................................................ 1111مزيان وايت العباس وايت حمو بوشاون.

مرسوم رقم 2.21.24 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
«شرق  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

دائرة  بوشاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الشمالية»  بوشاون 

تالسينت إقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت علي 

 .................................................... 1112اوحدو وايت الركيك وايت احماموش.

مرسوم رقم 2.21.25 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

«عقار  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

التعاونيات» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت 

منيع،  ذوي  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  فجيج،  إقليم 

1112الشواطر، حجاوا، زاوية الحجوي........................................................... 

مرسوم رقم 2.21.26 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

«يمين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بوشاون الغربية» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بوشاون دائرة تالسينت 

إقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت علي اوحدو 

 ............................................................... 1113وايت الركيك وايت احماموش.

مرسوم رقم 2.21.27 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «زوزفانة 

فجيج،  وإقليم  لباشوية  الترابي  بالنفوذ  الواقع  فجيج»  زناقة  قصر 

1113الجاري على ملك الجماعات الساللية لقصر زناقة.................................

مرسوم رقم )2.21.2 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ام العروق» 

الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، 

 ........................... 1114الجاري على ملك الجماعات الساللية زاوية الحجوي.

مرسوم رقم 2.21.29 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «بوتعريشت» 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري 

1114على ملك الجماعات الساللية ايت يعقوب............................................. 
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مرسوم رقم 2.21.30 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
«غرب  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بوشاون الغربية» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بوشاون دائرة تالسينت 
إقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت علي اوحدو 

 ............................................................... 1115وايت الركيك وايت احماموش.

مرسوم رقم 2.21.31 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
«واد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الجبوج» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بوعنان دائرة بني تدجيت بإقليم 

1115فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر زاوية الحجوي....... 

مرسوم رقم 2.21.32 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ايت حمو 
تالسينت بدائرة  تالسينت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   اوسعيد» 
1116بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت حمو اوسعيد.

مرسوم رقم 2.21.33 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «الحمام 
الفوقاني 2» الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية وإقليم فجيج، الجاري على 

 .................................. 1116ملك الجماعات الساللية قصر الحمام الفوقاني.

مرسوم رقم 2.21.34 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
«ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ازوغار» 

1117تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون...................... 

مرسوم رقم 2.21.35 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «مروخت» 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة أساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت، 

 .................... 1117الجاري على ملك الجماعات الساللية أيت سمك وأساكي.

مرسوم رقم 2.21.36 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ملك ازيك 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ادولون» 

)111تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون...................... 

 مرسوم رقم 2.21.37 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
«ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اكنان» 

)111تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون...................... 

مرسوم رقم )2.21.3 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ملك ايمي 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  نتكانت» 

 .................. 1119تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية زاكموزن.

 مرسوم رقم 2.21.39 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
«ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
اكني ومان» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم 

 .................. 1119تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية زاكموزن.

مرسوم رقم 2.21.40 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
«ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ازروال» 

 .................. 1120تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية زاكموزن.

مرسوم رقم 2.21.41 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «ملك تكانت 
ايت يحيى» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم 

1120تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت يحيى.................. 

مرسوم رقم 2.21.42 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021(
«ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
اورير ملولن» الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم 

 ................. 1121تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت اوكاز.

فملخولةد فلسلطاتد إسنا د -د للفنانين.د فلوطنيةد فلتعاضد ةد
لللجلسدفإل فريدإلىدمتص8ايندمؤقتين.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  املنهي  واإلدماج  الشغل  لوزير  مشترك  قرار 
1442 األولى  جمادى  من   30 في  صادر   147.21 رقم   اإلدارة 
)14 يناير 2021( بإسناد السلطات املخولة للمجلس اإلداري للتعاضدية 

 ................................................. 1121الوطنية للفنانين إلى متصرفين مؤقتين.

فملحكلةدفلدستورية

 1442 اآلخرة  جمادى  من   1( في  صادر  م.د   113.21 رقم  قرار 
1123)فاتح فبراير 2021(.................................................................................. 
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)55ف  مندآلا ىدفمج58) ((( في) صا رد 3ف.ف).ف) ظهيبدش8يفدرقم)

 57.(8 رقم) فلتنظيليد فلقانوند بتنفيذد ف)8)() اربف 8) (5(

)ف.)8)فملتعلق) فلقا�ضيدبتغييبدوتتليمدفلقانوندفلتنظيليدرقم)

بالتعييندفيدفملناصبدفلعليادتطبيقادألحكامدفلفصلين)59)و))9 

مندفلدستور.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا): (

بناء)على الدستور وال سيما الفصول)42)و)50)و)5))و)132)منه)؛

 وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم)113.21)الصادر

الذي صرحت) ()2021 )فاتح فبراير) (1442 من جمادى اآلخرة) (1( في)

بمقتضاه):)«بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم)57.20)بتغيير وتتميم)

العليا) املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  (02.12 رقم) التنظيمي  القانون 

92)من الدستور ليس فيه ما يخالف) و) (49 تطبيقا ألحكام الفصلين)

الدستور»،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي):

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

 القانون التنظيمي رقم)57.20)القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي

رقم)02.12)املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين)

ومجلس) النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  الدستور،) من  (92 و) (49

املستشارين.

وحرر بفاس في)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*

*  *

قانوندتنظيليدرقم)8).57

 ق�ضيدبتغييبدوتتليمدفلقانوندفلتنظيليدرقــــم))ف.)8

فملتعلقدبالتعيـيندفيدفملناصبدفلعليـادتطبيقا

ألحكامدفلفصلين)59)و))9)مندفلدستـــور

مادة فريدة

املرفقان) (2 1)ورقم) امللحقان رقم) يغير ويتمم،)على النحو التالي،)

العليا) املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  (02.12 رقم) التنظيمي  بالقانون 

تطبيقا ألحكام الفصلين)49)و)92)من الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.12.20)بتاريخ)27)من شعبان)1433 )17)يوليو)2012()

كما وقع تغييره وتتميمه):

»)فمللحقدرقم)ف

»)الئحةدفملؤسساتدوفملقاوالتدفلعلوميةدفالستبفتيجية

»)أ()فملؤسساتدفلعلوميةدفالستبفتيجية):)

............................................(»

.............................................(»

«)-)الصندوق).................)الصحي)؛

«)-)املعهد العالي للقضاء)؛

«)-)الوكالة الوطنية للسجالت.

»)ب()فملقاوالتدفلعلوميةدفالستبفتيجية:)

.......................................»

.......................................»

«)-)الشركات.........................)العمومي)؛

«)-)الشركة امللكية لتشجيع الفرس؛)

«)-)الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة.»

*  *  *

نصوصدعامة
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»)فمللحقدرقم)) 

»)الئحةدبتتليمدفملناصبدفلعليادفلتيد تمدفلتدفولدفيدشأنها)

»)فيدمجلسدفلحكومة)

»)أ()فملسؤولوندعندفملؤسساتدفلعلوميةدفلتالية):

«-)املراكز الجهوية لالستثمار؛

«)-)صندوق)..............)الجماعي؛

.............................................(»

...................................................(»

)الباقي التغيير فيه.(

)55ف  فمج58) آلا ىد مند ((( في) صا رد 69.ف).)) رقم) م8سومد
بتلد ددمد5دس8ياندمفعولدحالةدفلطوفرئ) ف)8)() اربف 8) (5(

فلتبفبدفلوطنيدملوفآهةدتف�ضيدايبوس) فلصحيةدبسائ8دأرآاء)

كورونا)-)كوايد)9ف. 

رئيس الحكومة،

من (2( في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم  على   بناء)

بحالة) أحكام خاصة  بسن  املتعلق  ()2020 مارس) (23(  1441 رجب)

املصادق عليه بالقانون) الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

بتاريخ) (1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (23.20 رقم)

5)شوال)1441 ))2)ماي)2020()؛

من (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب)1441 )24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر)

أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.960)الصادر في)23)من جمادى األولى)1442 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية) ()2021 يناير) (7(

بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة االستمرار في اإلجراءات)

الالزمة للحد من تف�ضي الجائحة مع الحرص على تناسب اإلجراءات)

والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة مع تطور)

الحالة الوبائية)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)21)من جمادى اآلخرة)1442  

)4)فبراير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)

 1441 رجب) من  (2( في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعــاله  إليه  املشار 

)23)مارس)2020(،)تمدد،)من يوم األربعاء)10)فبراير)2021)في الساعة)

في الساعة) (2021 مارس) (10 إلى غاية يوم األربعاء) السادسة مساء)

السادسة مساء،)مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر)

 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم) التراب الوطني،) أرجاء)

حالة) بإعالن  ()2020 مارس) (24(  1441 رجب) من  (29 في) الصادر 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس)

كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ،)في ضوء)املعطيات املتوفرة حول)

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،) الحالة الوبائية السائدة،)

وهذه) يتالءم  بما  الوطني،) الصعيد  على  املناسبة،) التدابير  كافة 

املعطيات.

في) كل  واألقاليم،) العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي،)أن يتخذوا،)في ضوء)املعطيات نفسها،)وفي)

الذكر) السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم)2.20.293،)كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم)

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير) ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية،)

الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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)55ف  فألولى) آلا ىد مند ((9 في) صا رد ((.(8.635 رقم) م8سومد

مهن) فيد فلتكويند معهدد وتنظيمد بإحدفثد )3ف) نا 8)ف)8)()

فلطاقاتدفملتجد 5دوفلنجاعةدفلطاقيةدبورزفزفت.

رئيس الحكومة،

بناء)على املرسوم رقم)2.04.332)الصادر في)21)من ذي الحجة)1425 

)فاتح فبراير)2005()بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة)

بالتكوين املنهي)؛

 1439 جمادى األولى) (( الصادر في) (2.1(.65 وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)201()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه)؛

1436 رمضان) فاتح  في  الصادر  (2.15.400 رقم) املرسوم   وعلى 

التدبير املفوض ملعاهد) اتفاقية  بالـمصادقة على  ()2015 يونيو) (1((

التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بكل من ورزازات)

ووجدة وطنجة املوقعة بتاريخ)3)فبراير)2015)؛

16)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

الباب األول

مقتضياتدعامة

املادة األولى

املنهي مؤسسة) بالتكوين  املكلفة  الحكومية  السلطة  لدى  تحدث 

املتجددة) الطاقات  مهن  في  التكوين  «معهد  تسمية) تحمل  للتكوين،)

مقره) ويحدد  «املعهد»،) بـ) بعده  إليه  يشار  الطاقية»،) والنجاعة 

بورزازات.

املادة)2

تناط باملعهد مهمة املساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة في)

ميدان الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

ولهذه الغاية،)يتولى املعهد):

- التكوين قبل اإلدماج لتحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية :

1 - دبلوم التخصص املنهي ؛

2 - دبلوم التأهيل املنهي ؛

3 - دبلوم التقني؛

4 - دبلوم التقني املتخصص.

- التكوين التأهيلي لإلدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهالت خاصة 

لفائدة مقاوالت قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ؛

- دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي 

مقاوالت قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ؛

- كل تكوين في املهن لها صلة بمهن الطاقات املتجددة والنجاعة 

الطاقية لفائدة املعتملين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، 

خاصة املشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير واملوارد البشرية 

والتدبير الصناعي ؛

- التجارب في املختبر واملشاركة في أشغال املعايرة واملساعدة التقنية 

واالستشارة ملقاوالت قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

الباب الثاني

فلقبولدوتنظيمدأسالكدفلتكوين

املادة)3

ينظم التكوين قبل اإلدماج باملعهد في أربعة أسالك):

يلجه املترشحون من مستوى أدناه) سلك التخصص املنهي،) (- (1

السنة السادسة من التعليم اإلبتدائي بكاملها أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنة من التكوين على األقل،)ويختتم بتسليم)

دبلوم التخصص املنهي طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.

2)-)سلك التأهيل املنهي،)يلجه):

- املترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الثانوي 

اإلعدادي بكاملها أو ما يعادله ؛

- املترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص املنهي أو ما يعادله، 

وذلك في حدود 10% من عدد املقاعد املتوفرة بهذا السلك.

يستغرق هذا السلك سنة من التكوين على األقل،)ويختتم بتسليم)

دبلوم التأهيل املنهي طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.

3)-)سلك التقني،)يلجه):

- املترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك 

الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

- املترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل املنهي أو ما يعادله، وذلك 

في حدود 10% من عدد املقاعد املتوفرة بهذا السلك.

ويختتم) األقل،) على  التكوين  من  سنتين  السلك  هذا  يستغرق 

بتسليم دبلوم التقني طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.
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4)-)سلك التقني املتخصص،)يلجه):

 - املترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

- املترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في 
حدود 10% من عدد املقاعد املتوفرة بهذا السلك.

ويختتم) األقل،) على  التكوين  من  سنتين  السلك  هذا  يستغرق 
بتسليم دبلوم التقني املتخصص طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.

املادة)4

تحدد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل اإلدماج وبرامج التكوين)
ومددها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي،)باقتراح من)

مجلس اإلتقان للمعهد املشار إليه في املادة)))بعده.

املادة)5

تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل اإلدماج والتكوين التأهيلي)
لإلدماج النتقاء)أولي.

وال يستدعى ملقابالت و/أو اختبارات التقييم سوى املترشحون)
الذين تم قبول ملفاتهم خالل االنتقاء)األولي املذكور.

و/أو) مقابالت  إجراء) وكيفيات  األولي  االنتقاء) معايير  تحدد 
اختبارات التقييم بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي،)

باقتراح من مجلس اإلتقان للمعهد املشار إليه في املادة)))بعده.

املادة)6

التكوين التأهيلي لإلدماج) عند انتهاء) يسلم املعهد لكل مستفيد،)
الكفاءات) تثبت  شهادة  التكوين،) واستكمال  العمل  أثناء) والتكوين 

املكتسبة.

الباب الثالث

تدبيبدوإ فر5دفملعهد

املادة)7

شؤون) وتدبير  املصالح  مجموع  إدارة  يتولى  مدير  املعهد  يدير 
املستخدمين املوضوعين تحت سلطته.

النظري) التعليم  ومراقبة  تتبع  على  الخصوص،) على  ويسهر،)
والتطبيقي والدراسات واألبحاث،)ويكون مسؤوال عن االنضباط.

املادة))

ومجلس) بالدراسات،) مكلف  مدير مساعد  املعهد  مدير  يساعد 
إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.

يستشار مجلس اإلتقان في جميع املسائل املتعلقة ببرامج التكوين)
وبصفة عامة باألنشطة البيداغوجية) وبالتجهيزات وبتنمية املعهد،)

والعلمية والتقنية للمعهد.

املتدربين) ترتيب  البيداغوجي  والتنسيق  التسيير  مجلس  يحدد 

التأديبية تجاه) القضايا  في  ويبت  الناجحين،) السنة وقائمة  نهاية  في 

املتدربين.

كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد،)الذي يعده)

مدير املعهد وتصادق عليه السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي)

بمقرر.

يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس اإلتقان ومجلس)

املكلفة) الحكومية  للسلطة  بقرار  البيداغوجي  والتنسيق  التسيير 

بالتكوين املنهي.

املادة)9

يتم تشغيل املستخدمين التقنيين والتربويين واإلداريين باملعهد)

بموجب عقد يحدد،)على الخصوص،)املهام ومدة العمل ومدة العطل)

وذلك) السنوية واالستثنائية وكيفيات االستفادة منها وكذا األجر،)

وفق مقتضيات القانون رقم)65.99)املتعلق بمدونة الشغل،)الصادر)

1424 14)من رجب) بتاريخ) (1.03.194  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)سبتمبر)2003(.

الباب الرابع

مقتضياتدمختلفة

املادة)10

عليها) املصادق  املفوض  التدبير  املعهد طبقا التفاقية  تدبير  يتم 

1436 رمضان) فاتح  في  الصادر  (2.15.400 رقم) املرسوم   بموجب 

))1)يونيو)2015()املشار إليه أعاله.

يتعين على شركة تدبير املعهد موافاة السلطات الحكومية املكلفة)

بالتكوين املنهي واملالية والطاقة واملعادن واالقتصاد األخضر ببرامج)

وكذا) لها  املطابقة  التوقعية  التسيير  وميزانيات  السنوية  العمل 

البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل املجلس)

اإلداري للشركة.

املادة)11

يمكن أن يقبل باملعهد،)وفق نفس الشروط البيداغوجية املعمول)

بها بالنسبة للمتدربين املغاربة،)املتدربون األجانب املقترحون من قبل)

حكوماتهم واملقبولون من لدن الحكومة املغربية.
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املادة)12

يسند إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

ووزير) الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،) والبحث  العالي 

والبيئة) واملعادن  الطاقة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

كل واحد) الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،) ووزير 

منهم فيما يخصه،)تنفيذ هذا املرسوم الذي يعمل به ابتداء)من تاريخ)

نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 55.ف).)) رقم)  م8سومد

9186-MA(7)) نا 8)ف)8)()باملوفاقةدعلىدفتفاقدفلق8ضدرقم( 

أورو) ألفد ومائتيد مليوند عش8د وأربعةد مائتيند بلبلغد

)88.888,88).5ف))أورو(،)فملربمدبتاريخ)))) يسلرب)8)8))بين)

وفلتعليب،)بخصوص) فملللكةدفملغ8بيةدوفلبنكدفلدوليدلإلنشاء)

ب8نامجدفلجيلدفألجض8.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)

1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.72  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.320)الصادر في)13)من شعبان)1441 

)7)أبريل)2020()املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،)املصادق)

عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.61 

بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)2)19)رقم)1).26)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.425).1)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)2)19(،)

وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بمبلغ مائتين وأربعة) (9186-MA(يوافق على اتفاق القرض رقم

عشر مليون ومائتي ألف أورو))214.200.000,00)أورو(،)امللحق بأصل)

بين اململكة املغربية) (2020 22)ديسمبر) واملبرم بتاريخ) هذا املرسوم،)

والبنك الدولي لإلنشاء)والتعمير،)بخصوص برنامج الجيل األخضر.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 56.ف).)) رقم)  م8سومد

9173-MA(7)) نا 8)ف)8)()باملوفاقةدعلىدفتفاقدفلق8ضدرقم( 

)58.888.888,88ف  بلبلغدمائةدوجلسيندمليوند والردأم8يكي)

فملللكة) بيند ((8(8 ))) يسلرب) بتاريخ) فملربمد أم8يكي(،)  والرد

فملغ8بيةدوفلبنكدفلدوليدلإلنشاء)وفلتعليب،)بخصوصدفلتلويل)

فإلضافيدلربنامجد عمدقطاعدفلنقلدفلحض8ي.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 الحجة) ذي  (4 بتاريخ) (1.20.72 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25)يوليو)2020()؛
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وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.320)الصادر في)13)من شعبان)1441 

)7)أبريل)2020()املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،)املصادق)

عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.61 

بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)2)19)رقم)1).26)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.425).1)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)2)19(،)

وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بمبلغ مائة وخمسين) (9173-MA(يوافق على اتفاق القرض رقم

مليون دوالر أمريكي))150.000.000,00)دوالر أمريكي(،)امللحق بأصل)

بين اململكة املغربية) (2020 ديسمبر) (22 واملبرم بتاريخ) هذا املرسوم،)

والبنك الدولي لإلنشاء)والتعمير،)بخصوص التمويل اإلضافي لبرنامج)

دعم قطاع النقل الحضري.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 57.ف).)) رقم)  م8سومد

9187-MA(7)) نا 8)ف)8)()باملوفاقةدعلىدفتفاقدفلق8ضدرقم( 

أورو) ألفد وسبعلائةد مليوند وأربعيند وفثنيند ثالثلائةد بلبلغد

)788.888,88.)35)أورو(،)فملربمدبتاريخ)))) يسلرب)8)8))بين)

وفلتعليب،)بخصوص) فملللكةدفملغ8بيةدوفلبنكدفلدوليدلإلنشاء)

ملوفآهة) فالآتلاعيةد للحلا ةد فلعاآلةد فالستجابةد مش8وعد

كوايد)9ف.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)

1441 الحجة) ذي  (4 بتاريخ) (1.20.72 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25)يوليو)2020()؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.320)الصادر في)13)من شعبان)1441 

)7)أبريل)2020()املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،)املصادق)

عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.61 

بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)2)19)رقم)1).26)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.425).1)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)2)19(،)

وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بمبلغ ثالثمائة واثنين) (9187-MA(يوافق على اتفاق القرض رقم

أورو(،) (342.700.000,00( أورو) ألف  وسبعمائة  مليون  وأربعين 

بين) (2020 ديسمبر) (22 بتاريخ) واملبرم  املرسوم،) هذا  بأصل  امللحق 

اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء)والتعمير،)بخصوص مشروع)

االستجابة العاجلة للحماية االجتماعية ملواجهة كوفيد)19.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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)55ف  فمج58) آلا ىد مند ف)) في) صا رد )6.ف).)) رقم) م8سومد

)5)اربف 8)ف)8)()باإلذندلش8كةدصوااك)«SOFAC»)باملساهلة)

 «BADEEL فملسلا5) فألمدد طويلد فإل جارد ش8كةد رأسلالد فيد

.SMARTLEASE S.A.»

رئيس الحكومة،

بيان األسباب):

تطلب شركة صوفاك،)التابعة للقرض العقاري والسياحي،)اإلذن)

املنصوص عليه في املادة)))من القانون رقم)9).39)املأذون بموجبه في)

كما وقع تغييره وتتميمه،) تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص،)

في رأسمال شركة اإليجار طويل األمد املسماة) من أجل املساهمة 

 201( «.BADEEL(SMARTLEASE(S.A»،)شركة ناشئة تأسست سنة)

كراء) في  األسا�ضي  غرضها  يتمثل  درهم،) مليون  (15 يبلغ) برأسمال 

السيارات بدون سائق.

الجديدة) االستراتيجية  الرؤية  إطار  في  املشروع  هذا  ويندرج 

لشركة صوفاك للفترة)2020-2024،)والتي يتوقع من خاللها توسيع)

أنشطة الشركة لتشمل اإليجار طويل األمد.

املساهمة) نحو  املوجهة  الجديدة  االستراتيجية  الرؤية  تهدف  كما 

بشكل تدريجي في رأسمال شركة)«.BADEEL(SMARTLEASE(S.A»،)إلى):

- توسيع أنشطة شركة صوفاك إلى تمويل اإليجار طويل األمد ؛

السيارات  توزيع  لدى شركات  التفاوض  وسيلة  من  االستفادة   -

لتقديم عروض تمويل صوفاك ؛

زبناء  شركات  مع  بالسيارات  متعلقة  غير  تأجير  عروض  تقديم   -

.«BADEEL(SMARTLEASE(S.A.» لشركة

وبشكل عام،)تهدف شركة صوفاك من خالل هذه الرافعة الجديدة)

إلى تعزيز تواجدها وترسيخ مكانتها في سوق تمويل السيارات.

حصة) املشروع  هذا  خالل  من  صوفاك  شركة  وستمتلك  هذا 

مقابل) (،«BADEEL( SMARTLEASE( S.A.» رأسمال شركة) من  (%15

وضعها رهن إشارة هذه األخيرة خبرتها فيما يتعلق بتحليل املخاطر)

وتسيير االقتطاعات وتحصيل الديون.)وستكون لها تمثيلية في املجلس)

اإلداري لهذه األخيرة،)وحق الرقابة في إطار ميثاق املساهمين الذي)

سيتم التوقيع عليه في هذا اإلطار.

 «BADEEL كما ستتولى صوفاك خدمات التسيير لفائدة شركة)

«.SMARTLEASE(S.A،)حيث ستتجلى مهامها فيما يلي):

- وضع رهن إشارة شركة «.BADEEL(SMARTLEASE(S.A»، مواردها 

ال سيما فيما يتعلق بعمليات االقتطاع والتحصيل ؛

- تعزيز االنسجام التجاري مع شركائها، وال سيما من خالل تسويق 

الخدمات التي تقدمها الشركة من خالل شبكة توزيع صوفاك 

والشركات التابعة لهذه األخيرة ومجموعتها ؛

متاحة  زبناء صوفاك  بيانات  الشركة قواعد  إشارة  - وضع رهن 

املتعلق   09.0( رقم  القانون  مقتضيات  احترام  مع  للشركة، 

بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع 

الشخ�ضي ؛

- مواكبة الشركة في وضع خطط التسويق / التواصل الخاصة بها، 

مع العلم أن املصاريف املتعلقة بها ستتحملها الشركة بالكامل ؛

- مواكبة الشركة لدى املؤسسات املالية لتمويل نشاطها ؛

- املشاركة في تمويل نشاط «اإليجار طويل األمد» للشركة في حدود 

القواعد االحترازية.

من جهة أخرى،)تتوقع شركة)«BADEEL(SMARTLEASE(S.A.»)أن)

ينتقل رقم معامالتها من))2)مليون درهم سنة)2020)إلى))42)مليون)

درهم سنة)2024،)في حين أن نتيجتها الصافية ستصبح إيجابية ابتداء)

2022)إلى) 6)ماليين درهم سنة) من السنة الثالثة لنشاطها لتنتقل من)

حوالي)17)مليون درهم سنة)2024.

بتاريخ صوفاك  لشركة  اإلداري  املجلس  صادق  فقد   للتذكير،)

27)يوليو)2020)على هذا املشروع.

واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة على وجه)

الخصوص في تعزيز تواجد شركة صوفاك في سوق تمويل السيارات)

وترسيخ مكانتها فيه)؛

وبناء)على املادة)))من القانون رقم)9).39)املأذون بموجبه في تحويل)

منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.90.01)بتاريخ)15)من رمضان)1410 )11)أبريل)1990(،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

نصوصدجاصة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يؤذن لشركة صوفاك باملساهمة في رأسمال شركة اإليجار طويل)

.«BADEEL(SMARTLEASE(S.A.»(األمد املسماة

املادة الثانية

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

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)21)من جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 5ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)

للعقاردفملدعو)»فملودف تدعي�ضى«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبيدلقيا 5)

و فئ58دبنيدتدآيتدبإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات)

فلسالليةدف تد فو  وب.

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)30)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

ايت) «املو  املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

مساحته) بإقليم فجيج،) الواقع بقيادة ودائرة بني تدجيت  عي�ضى»،)

الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت) هكتارا،) (1130 التقريبية)

داوديوب.

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

- شماال : واد ايت عي�ضى ؛

- شرقا : الجماعة الساللية املو الشرفاء ؛

- جنوبا : الجماعة الساللية املو الشرفاء ؛

- غربا : الجماعة الساللية ايت وزك قورة ايت واحي والجماعة 
الساللية تغناميت.

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 بني تدجيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 5ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) (»5 »فلحلامدفلفوقاني) للعقاردفملدعو)
لباشويةدوإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعاتدفلساللية)

قص8دفلحلامدفلفوقاني.

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))1)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
«الحمام) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
التقريبية) مساحته  فجيج،) وإقليم  بباشوية  الواقع  الفوقاني)4»،)
الحمام) لقصر  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  102)هكتارا،)

الفوقاني.

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

- شماال : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛

- شرقا : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛
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- جنوبا : مطلب التحفيظ 47)02/13 ؛

- غربا : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني.

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 باشوية فجيج،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 6ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) (»3 »فلحلامدفلفوقاني) للعقاردفملدعو)
لباشويةدوإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعاتدفلساللية)

قص8دفلحلامدفلفوقاني.

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)17)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

«الحمام) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

التقريبية) مساحته  فجيج،) وإقليم  بباشوية  الواقع  الفوقاني)3»،)

الجاري على ملك الجماعات الساللية لقصر الحمام) 203)هكتارات،)

الفوقاني.

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

- شماال : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛

- شرقا : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛

- جنوبا : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛

- غربا : مطلب التحفيظ رقم 45)02/13.

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 باشوية فجيج،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 7ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) ف«) »فلحلامدفلفوقاني) للعقاردفملدعو)
لباشويةدوإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعاتدفلساللية)

قص8دفلحلامدفلفوقاني.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

«الحمام) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

التقريبية) مساحته  فجيج،) وإقليم  بباشوية  الواقع  الفوقاني)1»،)

الحمام) قصر  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  536)هكتارا،)

الفوقاني.

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

- شماال : واد زوزفانة ؛

- شرقا : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛
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- جنوبا : جبل تيزي نتالغمت ؛

- غربا : عرجة بني جمال.

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 باشوية فجيج،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) »م8كزدعيندفلشوفط8«) للعقاردفملدعو)
لقيا 5دذويدمنيعد فئ58دبنيدتدآيتدبإقليمداجيج،)فلجاريدعلى)

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدذويدمنيع،)فلشوفط8،)حجاوف.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

«مركز عين) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

الشواطر»،)الواقع بقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

مساحته التقريبية)170)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا.

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

- شماال : الجماعات الساللية حجاوا وذوي منيع ؛

- شرقا : الجماعات الساللية حجاوا ؛

- جنوبا : واد كير ؛

- غربا : الجماعات الساللية الشواطر وذوي منيع.

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 ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 9ف.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
للعقاردفملدعو)»تقاتدفسلضال«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبيدلقيا 5)
و فئ58دبنيدتدآيتدبإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات)

فلسالليةدقص8دفزفر.

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  (2021 مارس) (26 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«تقات)

اسمضال»،)الواقع بقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)مساحته)

الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر) هكتارا،) (394 التقريبية)

ازار.

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

- شماال : الجماعة الساللية قصر ازار ؛

- شرقا : الجماعة الساللية قصر ازار ؛
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- جنوبا : الجماعة الساللية قصر ازار ؛

- غربا : الجماعة الساللية قصر ازار.

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 بني تدجيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 8).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
و فئ58 لقيا 5د فلتبفبيد بالنفوذد فلوفقعد »فزفر«) فملدعو)  للعقارد
فلجلاعات) ملكد علىد فلجاريد اجيج،) بإقليمد تدآيتد بنيد

فلسالليةدقص8دفزفر.

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)31)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

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

مساحته التقريبية) الواقع بقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

337)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر ازار.

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

- شماال : الجماعة الساللية قصر ازار ؛

- شرقا : الجماعة الساللية قصر ازار ؛

- جنوبا : الجماعة الساللية قصر ازار ؛

- غربا : الجماعة الساللية قصر ازار.

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 بني تدجيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد ف).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) (»( للعقاردفملدعو)»ف تدحلودفوسعيد)
فلجاريدعلى) لقيا 5دتالسينتدبدفئ58دتالسينتدبإقليمداجيج،)

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدحلودفوسعيد.

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

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 2)أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)

«ايت حمو) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الواقع بقيادة ودائرة تالسينت بإقليم فجيج،)مساحته) (،«2 أوسعيد)

التقريبية)200)هكتار،)الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت حمو)

اوسعيد.

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

- شماال : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛

- شرقا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛
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- جنوبا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛

- غربا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد.

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 تالسينت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
بالنفوذ) فلوفقعد فلشلالية«) بوشاوند »شلالد فملدعو) للعقارد
فلتبفبيدلقيا 5دبوشاوند فئ58دتالسينتدبإقليمداجيج،)فلجاري)
علىدملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدمزياندوف تدفلعباسدوف ت)

حلودبوشاون.

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

2021)وتتواصل في األيام املوالية) ))أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«شمال بوشاون)
فجيج،) بإقليم  تالسينت  دائرة  بوشاون  بقيادة  الواقع  الشمالية»،)
الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (6(923 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت مزيان وايت العباس وايت حمو بوشاون.

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

- شماال : املياه والغابات ؛

- شرقا : جماعة معتركة ؛

- جنوبا : املياه والغابات ؛

- غربا : مشيخة ايت احماموش.

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 بوشاون،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 3).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
بالنفوذ) فلوفقعد فلشلالية«) بوشاوند » ليند فملدعو) للعقارد
فلتبفبيدلقيا 5دبوشاوند فئ58دتالسينتدبإقليمداجيج،)فلجاري)
علىدملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدمزياندوف تدفلعباسدوف ت)

حلودبوشاون.

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

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 19)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«يمين بوشاون)
فجيج،) بإقليم  تالسينت  دائرة  بوشاون  بقيادة  الواقع  الشمالية»،)
الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (1((43 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت مزيان وايت العباس وايت حمو بوشاون.

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

- شماال : مشيخة ايت علي بوشاون ؛

- شرقا : التحديد اإلداري رقم 524 ؛
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- جنوبا : املياه والغابات قسم بوخشبة ؛

- غربا : املياه والغابات قسم بوخشبة.

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 بوشاون،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 5).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
بالنفوذ) فلوفقعد فلشلالية«) بوشاوند »ش8قد فملدعو) للعقارد
فلجاري) فلتبفبيدلقيا 5دبوشاوند فئ58دتالسينتدإقليمداجيج،)
علىدملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدعليدفوحدودوف تدفل8كيك)

وف تدفحلاموش.

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)24)ماي)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«شرق بوشاون)

فجيج،) بإقليم  تالسينت  دائرة  بوشاون  بقيادة  الواقع  الشمالية»،)

الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (21510 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت علي اوحدو))وايت الركيك وايت احماموش.

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

- شماال : املياه والغابات قسم بوخشبة ؛

- شرقا : ايت مزيان وايت حمو وايت العباس ؛

- جنوبا : املياه والغابات قسم بوخشبة ؛

- غربا : املياه والغابات قسم كدو.

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 بوشاون،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 5).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبي) بالنفوذد فلوفقعد فلتعاونيات«) »عقارد فملدعو) للعقارد
لقيا 5دذويدمنيعد فئ58دبنيدتدآيتدإقليمداجيج،)فلجاريدعلى)
ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدذويدمنيع،)فلشوفط8،)حجاوف،)زفوية)

فلحجوي.

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  (2021 مارس) (23 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية،)عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«عقار)
التعاونيات»،)الواقع بقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)
مساحته التقريبية)61)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا،)زاوية الحجوي.

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

- شماال : العقار املخصص للجماعة الساللية ذوي منيع ؛

- شرقا : محرم الطريق اإلقليمية الرابطة بين جماعة عين الشواطر 
وجماعة بوعنان ؛
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- جنوبا : خطارة حجاوا ؛

- غربا : واد الكركور.

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 ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 6).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
للعقاردفملدعو)» ليندبوشاوندفلغ8بية«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي)
فلجاريدعلى) بإقليمداجيج،) تالسينتد بوشاوند فئ58د لقيا 5د
ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدعليدفوحدودوف تدفل8كيكدوف ت)

فحلاموش.

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)17)ماي)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«يمين بوشاون)
فجيج،) بإقليم  تالسينت  دائرة  بوشاون  بقيادة  الواقع  الغربية»،)
الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (13960 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت علي اوحدو وايت الركيك وايت احماموش.

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

- شماال : ايت علي اوحدو ؛

- شرقا : املياه والغابات قسم بوخشبة ؛

- جنوبا : املياه والغابات قسم بوخشبة ؛

- غربا : املياه والغابات قسم بوخشبة.

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 بوشاون،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 7).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)

فلوفقعدبالنفوذ) »زوزاانةدقص8دزناقةداجيج«) للعقاردفملدعو)

فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات) فلتبفبيدلباشويةدوإقليمداجيج،)

فلسالليةدلقص8دزناقة.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«زوزفانة قصر)

زناقة فجيج»،)الواقع بباشوية وإقليم فجيج،)مساحته التقريبية)600 

هكتار،)الجاري على ملك الجماعات الساللية لقصر زناقة.

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

- شماال : أرا�ضي جماعية ؛

- شرقا : واد الشرقي ؛
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- جنوبا : واد زوزفانة ؛

- غربا : أرا�ضي جماعية.

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 باشوية فجيج،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)

لقيا 5) فلتبفبيد بالنفوذد فلوفقعد فلع8وق«) »فمد فملدعو) للعقارد

فلجاريدعلىدملك) ذويدمنيعد فئ58دبنيدتدآيتدبإقليمداجيج،)

فلجلاعاتدفلسالليةدزفويةدفلحجوي.

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)24)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ام العروق»،)

مساحته) الواقع بقيادة ذوي منيع دائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

الجاري على ملك الجماعات الساللية زاوية) هكتارا،) (34 التقريبية)

الحجوي.

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

- شماال : املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية 6111 الرابطة بين 

عين الشواطر وبوعنان وخطارة الحجوي ؛

- شرقا : املسلك الرابط بين مطرح النفايات لجماعة عين الشواطر 
وعقار زاوية الحجوي ؛

- جنوبا : واد كير ؛

- غربا : وادي الكركور.

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 ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 9).ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
لقيا 5) فلتبفبيد بالنفوذد فلوفقعد »بوتع8يشت«) فملدعو) للعقارد
و فئ58دبنيدتدآيتدبإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات)

فلسالليةدف تديعقوب.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«بوتعريشت»،)
مساحته التقريبية) الواقع بقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

2)23)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت يعقوب.

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

- شماال : عقار جماعي تابع للجماعة الساللية ايت يعقوب ؛

- شرقا : عقار جماعي تابع للجماعة الساللية ايت يعقوب ؛
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- جنوبا : عقار جماعي تابع للجماعة الساللية ايت يعقوب ؛

- غربا : عقار جماعي تابع للجماعة الساللية ايت يعقوب.

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 بني تدجيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 38.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
للعقاردفملدعو)»غ8بدبوشاوندفلغ8بية«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي)
فلجاريدعلى) بإقليمداجيج،) تالسينتد بوشاوند فئ58د لقيا 5د
ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدعليدفوحدودوف تدفل8كيكدوف ت)

فحلاموش.

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)أبريل)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«غرب بوشاون)
فجيج،) بإقليم  تالسينت  دائرة  بوشاون  بقيادة  الواقع  الغربية»،)
الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (663(0 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت علي احدو وايت الركيك وايت احماموش.

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

- شماال : املياه والغابات ؛

- شرقا : الغربية وشرك بوشاون ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد TF138665/2 ؛

- غربا : العقار الجماعي ايت حمو بالحسن.

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 بوشاون،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد ف3.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبيدلقيا 5) فلوفقعدبالنفوذد »وف دفلجبوج«) للعقاردفملدعو)
فلجاريدعلىدملك) بإقليمداجيج،) تدآيتد بنيد بوعناند فئ58د

فلجلاعاتدفلسالليةدقص8دزفويةدفلحجوي.

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

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 26)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«واد الجبوج»،)

مساحته) فجيج،) بإقليم  تدجيت  بني  دائرة  بوعنان  بقيادة  الواقع 

الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر) هكتارا،) (750 التقريبية)

زاوية الحجوي.

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

- شماال : عقار الجماعة الساللية لقصر بوعنان ؛

- شرقا : عقار الجماعة الساللية لحجاوة ؛
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- جنوبا : عقار الجماعات الساللية حجاوا وذوي منيع والشواطر 
وقصر زاوية الحجوي ؛

- غربا : واد بوعنان.

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 بوعنان،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )3.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبي) بالنفوذد فلوفقعد فوسعيد«) »ف تدحلود فملدعو) للعقارد
فلجاريدعلى) لقيا 5دتالسينتدبدفئ58دتالسينتدبإقليمداجيج،)

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدحلودفوسعيد.

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  (2021 أبريل) فاتح  يوم  من  ابتداء) تباشر،)
املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند  املوالية،)
الواقع بقيادة ودائرة تالسينت بإقليم فجيج،) «ايت حمو اوسعيد»،)
مساحته التقريبية))76)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

ايت حمو اوسعيد.

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

- شماال : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛

- شرقا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛

- جنوبا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد ؛

- غربا : أرض الجموع ملك ايت حمو اوسعيد.

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 تالسينت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 33.ف).)) رقم)  م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي) (»( »فلحلامدفلفوقاني) للعقاردفملدعو)
لباشويةدوإقليمداجيج،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعاتدفلساللية)

قص8دفلحلامدفلفوقاني.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

«الحمام) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

التقريبية) مساحته  فجيج،) وإقليم  بباشوية  الواقع  الفوقاني)2»،)

الحمام) لقصر  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  631)هكتارا،)

الفوقاني.

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

- شماال : األرا�ضي الساللية لقصر الحمام الفوقاني ؛

- شرقا : واد زوزفانة ؛



7فففالجريدة الرسمية عدد)6959 - 25)جمادى اآلخرة)1442 )))فبراير)2021(  

- جنوبا : أرا�ضي جماعية ؛

- غربا : أرا�ضي جماعية.

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 باشوية فجيج،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 35.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)

فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبيدلقيا 5) »ملكدفزوغار«) للعقاردفملدعو)

ملك) علىد فلجاريد تارو فنت،) بإقليمد تالويند بدفئ58د فساكيد

فلجلاعاتدفلسالليةدف ولون.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك ازوغار»،)

مساحته) تارودانت،) بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  بقيادة  الواقع 

التقريبية)4)2)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون.

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

- شماال : الرسم العقاري 2)39/264 ؛

- شرقا : ملك ايدويلون ؛

- جنوبا : ملك ايدويلون ؛

- غربا : ملك ايدويلون.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 35.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
للعقاردفملدعو)»م8وجت«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبيدلقيا 5دأساكي)
بدفئ58دتالويندبإقليمدتارو فنت،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات)

فلسالليةدأ تدسلكدوأساكي.

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  (2021 مارس) (16 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند  املوالية،)

تارودانت،) بإقليم  تالوين  دائرة  أساكي،) بقيادة  الواقع  «مروخت»،)

مساحته التقريبية)252)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

أيت سمك وأساكي.

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

- شماال : جبل ؛

- شرقا : جبل تسوسفي ؛
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- جنوبا : جبل تسوسفي ؛

- غربا : ملك خاص ودوار ايت سمك.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 36.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)(بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبي) بالنفوذد فلوفقعد ف ولون«) فزيكد »ملكد فملدعو) للعقارد
فلجاريدعلى) تارو فنت،) بإقليمد تالويند لقيا 5دفساكيدبدفئ58د

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف ولون.

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  (2021 مارس) (17 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املوالية،)عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك)

ازيك ادولون»،)الواقع بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت،)

مساحته التقريبية)531)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

ادولون.

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

- شماال : قبيلة اسيف نزيمر ؛

- شرقا : ملك خاص ودوار توكنين ؛

- جنوبا : دوار ايت مزيل ودوار تشكشت ؛

- غربا : ملك خاص.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 37.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)()بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)

لقيا 5) فلتبفبيد بالنفوذد فلوفقعد فكنان«) »ملكد فملدعو) للعقارد

ملك) علىد فلجاريد تارو فنت،) بإقليمد تالويند بدفئ58د فساكيد

فلجلاعاتدفلسالليةدف ولون.

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))1)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك اكنان»،)

الواقع بقيادة اساكي دائرة تالوين بإقليم تارودانت،)مساحته التقريبية)

1561)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون.

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

- شماال : دوار تشكشت ودوار تينزيت ؛

- شرقا : دوار اوركوت ؛
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- جنوبا : دوار انامر ؛

- غربا : دوار تيفنغنيو.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )3.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)(بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبي) بالنفوذد فلوفقعد نتكانت«) ف ليد »ملكد فملدعو) للعقارد
فلجاريدعلى) تارو فنت،) بإقليمد تالويند لقيا 5دفساكيدبدفئ58د

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدزفكلوزن.

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  (2021 مارس) (19 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املوالية،)عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك)

الواقع بقيادة اساكي دائرة تالوين بإقليم تارودانت،) ايمي نتكانت»،)

مساحته التقريبية)12)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

زاكموزن.

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

- شماال : الطريق ؛

- شرقا : ممر ألربعة أمتار ؛

- جنوبا : اغزري نحجو ؛

- غربا : اغزري نحجو.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م8سومدرقم)39.ف).))صا ردفي)3ف)مندآلا ىدفمج58))55ف )7)) نا 8)ف)8))
بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فريدللعقاردفملدعو)
فساكي) لقيا 5د فلتبفبيد بالنفوذد فلوفقعد ومان«) فكنيد »ملكد
بدفئ58دتالويندبإقليمدتارو فنت،)فلجاريدعلىدملكدفلجلاعات)

فلسالليةدزفكلوزن.

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  (2021 مارس) (22 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املوالية،)عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك)

الواقع بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت،) اكني ومان»،)

مساحته التقريبية)159)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

زاكموزن.

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

- شماال : شعبة تمتيف ؛

- شرقا : جبل ودوار اغيل نوغو ؛
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- جنوبا : طريق عمومية 10 أمتار ؛

- غربا : ايوار تدارت وتزارين.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد 58.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)(بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبيدلقيا 5) »ملكدفزروفل«) للعقاردفملدعو)
ملك) علىد فلجاريد تارو فنت،) بإقليمد تالويند بدفئ58د فساكيد

فلجلاعاتدفلسالليةدزفكلوزن.

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)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك ازروال»،)

مساحته) تارودانت،) بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  بقيادة  الواقع 

التقريبية))3)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية زاكموزن.

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

- شماال : جبل ازرول ؛

العقاري  والرسم   39/1((53 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا   -

عدد 39/30046 ؛

- جنوبا : طريق ومطلب التحفيظ عدد 39/20052 ؛

- غربا : جبل ازرول.

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 أساكي،)
اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد ف5.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)(بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
للعقاردفملدعو)»ملكدتكانتدف تد حيى«)فلوفقعدبالنفوذدفلتبفبي)
فلجاريدعلى) تارو فنت،) بإقليمد تالويند لقيا 5دفساكيدبدفئ58د

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تد حيى.

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)24)مارس)2021)وتتواصل في األيام املوالية،))

«ملك تكانت) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

تارودانت،) بإقليم  تالوين  الواقع بقيادة اساكي بدائرة  ايت يحيى»،)

مساحته التقريبية)430)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

أيت يحيى.

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

- شماال : الرسم العقار ي عدد )59/3159 ؛

- شرقا : الواد - شعبة نوسلدا ؛
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- جنوبا : الطريق رقم 10 ؛

- غربا : توريرت نتنزاس.

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 أساكي،)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)55ف  فمج58) آلا ىد مند 3ف) في) صا رد )5.ف).)) رقم) م8سومد
)7)) نا 8)ف)8)(بتحد ددتاريخدفاتتاحدعلليةدفلتحد ددفإل فري)
فلتبفبي) بالنفوذد فلوفقعد ملولن«) فوري8د »ملكد فملدعو) للعقارد
فلجاريدعلى) تارو فنت،) بإقليمد تالويند لقيا 5دفساكيدبدفئ58د

ملكدفلجلاعاتدفلسالليةدف تدفوكاز.

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  (2021 مارس) (25 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية،)عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)«ملك)
اورير ملولن»،)الواقع بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت،)
63)هكتار،)الجاري على ملك الجماعات الساللية) مساحته التقريبية)

أيت اوكاز.

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

- شماال : ملك خاص دوار بولكو ؛

- شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39/2020 ؛

- جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39/2020 ؛

- غربا : واد.

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 أساكي،)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ق8فردمشتبكدلوزي8دفلشغلدوفإل ماجدفملنهيدووزي8دفالقتصا دوفملالية)

 وإصالحدفإل فر5درقم)ف).57ف)صا ردفي)38)مندآلا ىدفألولى))55ف

)5ف) نا 8)ف)8)()بإسنا دفلسلطاتدفملخولةدلللجلسدفإل فري)

للتعاضد ةدفلوطنيةدللفنانيندإلىدمتص8ايندمؤقتين.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)7)1.57.1)الصادر في)24)من جمادى

اآلخرة)3)13 )12)نوفمبر)1963()بسن نظام أسا�ضي للتعاون املتبادل،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)26)منه)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الشغل والشؤون االجتماعية ووزير)

املالية رقم)359.67)الصادر في)29)ماي)1967)الذي تم بموجبه إصدار)

النظم األساسية النموذجية لجمعيات التعاون املتبادل)؛

ووزير) املنهي  والتكوين  التشغيل  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 142( 15)من رمضان) الصادر في) (1(00.07 املالية والخوصصة رقم)

))2)سبتمبر)2007()القا�ضي باملصادقة على النظم األساسية لجمعية)

التعاون املتبادل املسماة)«التعاضدية الوطنية للفنانين»)؛
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وعلى اقتراح هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي طبقا)
64.12)القا�ضي) 12)من القانون رقم) ألحكام الفقرة الثانية من املادة)

بإحداثها)؛

ونظرا لالختالالت الخطيرة املسجلة في تسيير التعاضدية الوطنية)
الشريف الظهير  مقتضيات  احترام  عدم  عن  والناتجة   للفنانين 
إليها) املشار  للتعاضدية  األساسية  والنظم  املذكور  (1.57.1(7 رقم)

أعاله،

قررا ما يلي :

املادة األولى

26)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله) تطبيقا ألحكام الفصل)
تسند السلطات املخولة للمجلس اإلداري لجمعية) رقم)7)1.57.1،)
التعاون املتبادل املسماة)«التعاضدية الوطنية للفنانين»)الكائن مقرها)
بالدار البيضاء،)113،)شارع مرس السلطان،)الطابق الخامس،)الشقة)

رقم)10)إلى املتصرفين املؤقتين اآلتي بيانهم):

1)-)السيد عبد الحليم العيا�ضي)؛

2)-)السيد عزيز عبور)؛

3)-)السيد الحسين اليزيدي)؛

4)-)السيد عبد الصمد اإلدري�ضي.

املادة الثانية

يتعين على املتصرفين املؤقتين املشار إليهم في املادة األولى أعاله)
يوم) من  ابتداء) أشهر  ()3( ثالثة) ظرف  في  جديدة  انتخابات  إجراء)

14)يناير)2021.

املادة الثالثة

توزع املهام بين املتصرفين املؤقتين على النحو التالي):

- السيد عبد الحليم العيا�ضي : السهر على التسيير العادي لشؤون 

التعاضدية الوطنية للفنانين والقيام باملهام التي تخولها النظم 

األساسية للتعاضدية املشار إليها أعاله لرئيس املجلس اإلداري ؛

- السيد عزيز عبور : السهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية 

األساسية  النظم  تخولها  التي  باملهام  والقيام  للفنانين  الوطنية 

للتعاضدية املشار إليها أعاله  ألمين املال ؛

بجميع  والتمتع  االنتخابات  إجراء   : اليزيدي  الحسين  السيد   -

الصالحيات املخولة في هذا املجال للمجلس اإلداري وفق النظم 

األساسية للتعاضدية الوطنية للفنانين ويمكن له أن يفوض تحت 

مسؤوليته بعض صالحياته ألشخاص من اختياره ؛

- السيد عبد الصمد اإلدري�ضي : مساعدة السيد الحسين اليزيدي في 

مهامه والقيام مقامه إن منعه مانع.

املادة الرابعة

الرسمية،) الجريدة  في  ينشر  الذي  املشترك،) القرار  بهذا  يعمل 

ابتداء)من يوم)14)يناير)2021.

وحرر بالرباط في)30)من جمادى األولى)1442 )14)يناير)2021(.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق8فردرقمدف).3ففدم. دصا ردفيد)فدمندآلا ىدفمج58د)55فد)ااتحداربف 8دف)8))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

وتتميم) رقم)57.20)بتغيير  التنظيمي  على القانون  اطالعها  بعد 
العليا،) املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  (02.12 التنظيمي رقم) القانون 
تطبيقا ألحكام الفصلين)49)و92)من الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.12.20)بتاريخ)27)من شعبان)1433 )17)يوليو)2012()
املحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس) كما وقع تغييره وتتميمه،)
(،2021 يناير) (15 الحكومة املسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة في)

وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور)؛

الحكومة) رئيس  السيد  مالحظات  مذكرة  على  االطالع  وبعد 
املسجلة بنفس األمانة العامة لهذه املحكمة في)25)يناير)2021)؛

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 
بتــاريخ)27)من شعبان)1432)29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  رقم)066.13) التنظيمي  القانون  على  وبناء)
بتاريخ) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.139) الدستورية،)

16)من شوال)1435)13)أغسطس)2014()؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

أوال)-)ايلاد تعلقدباالجتصاص):

ينص في فقرته الثانية على) من الدستور،) (132 حيث إن الفصل)
أن القوانين التنظيمية،)قبل إصدار األمر بتنفيذها،)تحال إلى املحكمة)
الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور،)مما تكون معه هذه املحكمة)

مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور)؛

ثانيا)-)ايلاد تعلقدباإلآ8فءفتدفملتبعةدإلق8فردفلقانوندفلتنظيلي):

أن) بامللف،) املدرجة  الوثائق  على  االطالع  من  يبين  إنه،) حيث 
التنظيمي) القانون  وتتميم  بتغيير  (57.20 رقم) التنظيمي  «القانون 
ألحكام) تطبيقا  العليا  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  رقم)02.12)
الفصلين)49)و92)من الدستور»)املحال إلى املحكمة الدستورية،)جرى)
(،2020 14)أكتوبر) التداول في مشروعه باملجلس الوزاري املنعقد في)
طبقا ألحكام الفصل)49)من الدستور،)وتم إيداعه باألسبقية من لدن)
السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في)27)أكتوبر)2020،)
وأن هذا املجلس لم يشرع في التداول فيه إال بعد مرورعشرة أيام من)

إيداعه لدى مكتبه،)ووافق عليه باألغلبية في جلسته العامة املنعقدة)

ووافق) كما تداول في شأنه مجلس املستشارين،) يناير2021،) (04 في)

عليه باإلجماع في جلسته العامة في)05)يناير)2021،)والكل وفقا ألحكام)

الفصلين)4))و5))من الدستور)؛

ثالثا)-)ايلاد تعلقدباملوضوع):

حيث إن الدستور،)يسند في فصليه)49))البند األخير()و92))البند)

تحديد) التوالي،) على  إلى قانون تنظيمي،) الفقرة األولى(،) األخير من 

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية االستراتيجية التي يتم تعيين)

املسؤولين عنها في املجلس الوزاري،)وتتميم الئحة الوظائف التي يتم)

التعيين فيها،)في مجلس الحكومة)؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم)57.20،)املعروض على نظر هذه)

تنص على تغيير وتتميم امللحقين) يتكون من مادة فريدة،) املحكمة،)

واملتعلقين على) (،02.12 املرفقين بالقانون التنظيمي رقم) و2) (1 رقم)

التي) االستراتيجية  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بالئحة  التوالي 

وبالئحة تتميم) يتم التداول في تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري،)

املناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة)؛

السالف) امللحقين  املدخلة على  التعديالت  يبين من  إنه،) وحيث 

ذكرهما،)أنه تم):

الوطنية) الوكالة  (» من) كل  بإضافة  (1 رقم) امللحق  تعديل  (- (1

العمومية) املؤسسات  بالئحة  املتعلق  )أ() البند) إلى  للسجالت»)

إلى) و)«الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة»،) االستراتيجية،)

البند))ب()املتعلق بالئحة املقاوالت العمومية االستراتيجية،

الضمان) «صندوق  مؤسسة) بحذف  (2 رقم) امللحق  تعديل  (- (2

املتعلق بالئحة املؤسسات العمومية التي يتم) )أ() املركزي»)من البند)

التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة)؛

49)منه،)من أن) وحيث إن الدستور،)فيما ينص عليه في الفصل)

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية االستراتيجية تحدد بقانون)

يكون أسند إلى املشرع صالحية تقدير ما يندرج منها وما) تنظيمي،)

وهي صالحية) ال يندرج في مضمار املؤسسات واملقاوالت العمومية،)

ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها،)ما دامت ممارستها ال يعتريها)

مما تكون معه التعديالت املذكورة ليس فيها  خطأ بين في التقدير،)

ما يخالف الدستور)؛

فملحكلةدفلدستورية



عدد)6959 - 25)جمادى اآلخرة)1442 )))فبراير)2021(الجريدة الرسمية 5)فف  

لهذهدفألسباب):

57.20)بتغيير) أوال)-)تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم)

املتعلق بالتعيين في املناصب) (02.12 وتتميم القانون التنظيمي رقم)

فيه) ليس  الدستور،) من  و92) (49 الفصلين) ألحكام  تطبيقا  العليا 

ما يخالف الدستور)؛

ثانيا)-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،)

وبنشره في الجريدة الرسمية.

اإلثنين) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

)1)من جمادى اآلخرة)1442))فاتح فبراير)2021(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.)))))الحسن بوقنطار.)))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.)))))محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.)))))))))))محمد األنصاري.)))))))))))ندير املومني.

لطيفة الخال.)))))))))))الحسين اعبو�ضي.)))))))))محمد علمي.)))))))))))خالد برجاوي.


