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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
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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
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نصوصيعامة

مؤسدةيبلوس طي.-يتق2ي2يب2سميسنةي198).

تــقــريــر مؤسسة الوسيط برسم سنة 2018 مرفوع إلى حضرة صاحب الجاللة 

11249امللك محمد السادس حفظه هللا وأيده ................................................. 

علىي بملصاسقةي .-ي باملغ2بي بلد الةي للط2قي بلوطن ةي بلش2كةي
بالبناءي بملتعلقيني بلتح التي وسفت1ي بالمت ازي بتفاق ةي

وبلص انةيوبالستغالل.

مرسوم رقم 2.19.1042 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019( 
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تع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيللج اعات.
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 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2692.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
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11375إلقليم تارودانت...................................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2699.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
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11387إلقليم تارودانت...................................................................................... 
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)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة تزكزاوين التابعة 

11390إلقليم تارودانت...................................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2705.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة واو مانة التابعة 

11393إلقليم خنيفرة......................................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2706.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
إسحاق  آيت  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2019 أغسطس   5(

11398التابعة إلقليم خنيفرة............................................................................. 
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11405إلقليم خنيفرة......................................................................................... 
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11410أوساعد التابعة إلقليم خنيفرة............................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2709.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة تيغسالين التابعة 

11415إلقليم خنيفرة......................................................................................... 
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11424إلقليم خنيفرة......................................................................................... 
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التابعة  لهري  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2019 أغسطس   5(

11428إلقليم خنيفرة......................................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2713.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة أكلموس التابعة 

11431إلقليم خنيفرة......................................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2714.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
التابعة  لجماعة طاطا  الترابية  الحدود  بتعيين   )2019 أغسطس   5(

11434إلقليم طاطا............................................................................................. 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2715.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة أقا التابعة إلقليم 

 ........................................................................................................ 11435طاطا

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2716.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
الحصن  فم  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2019 أغسطس   5(

 ................................................................................ 11436التابعة إلقليم طاطا

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2717.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة فم زكيد التابعة 

11437إلقليم طاطا............................................................................................. 
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11440إلقليم طاطا............................................................................................. 
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11444إلقليم الفحص - أنجرة........................................................................... 
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 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2724.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة جوامعة التابعة 

11452إلقليم الفحص - أنجرة........................................................................... 
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 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2726.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)5 أغسطس 2019( بتعيين الحدود الترابية لجماعة تغرامت التابعة 

11459إلقليم الفحص - أنجرة........................................................................... 

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2727.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
املجاز  القصر  الترابية لجماعة  الحدود  بتعيين   )2019 )5 أغسطس 

 .............................................................. 11463التابعة إلقليم الفحص - أنجرة

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2728.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
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11465إلقليم خريبكة......................................................................................... 
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11468إلقليم خريبكة......................................................................................... 
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11472إلقليم خريبكة......................................................................................... 
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11476إلقليم صفرو........................................................................................... 
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 .............................................................................. 11479التابعة إلقليم صفرو

 1440 الحجة  ذي   3 في  صادر   2734.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
الحمراء  دار  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2019 أغسطس   5(

 .............................................................................. 11487التابعة إلقليم صفرو

بلجائزةيبلوطن ةيلل د2ح.ي-يتع ينيلئيسيوأعضاءيلجنةيبنتقاءي
بلع2وضيبملد2ح ةيب2سميسنةي 19).

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3482.19 صادر في 9 ربيع األول 1441 )7 نوفمبر 2019( بتعيين 
رئيس وأعضاء لجنة انتقاء العروض املسرحية املترشحة للتباري حول 

 ........................................... 11494الجائزة الوطنية للمسرح برسم سنة 2019

مهنةيبملحاماة.ي-يم2بجعةيتحديديبملبالغيبملعت19ةيب ثابةيمصاليفي
بملداعدةي إطالي فيي بملقدمةي بلخدماتي مقابلي مدفوعةي

بلقضائ ة.

قرار مشترك لوزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2787.19 
صادر في 15 مــــــن ربيـــــــع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بمراجعة تحديد 
مقابل  املحامين  مدفوعة من طرف  بمثابة مصاريف  املعتبرة  املبالغ 

11494الخدمات التي يقدمونها في إطار املساعدة القضائية.............................. 

بملقاييس.ي-يم يزبتيبلعالمةيبلتييتوضعيعلىيبملقاييسيعنديبلفحصي
بلدولييلدنتيي1)1)يوي9)1).

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  رقم 3654.19 صادر 
في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( بتحديد مميزات العالمة 

 . 11495التي توضع على املقاييس عند الفحص الدوري لسنتي 2020 و 2021.

بملصاسقةيعلىيموبصفاتيق اس ةيمغ2ا ة.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 3500.19 صادر في 14 من ربيع األول 1441 
 .... 11495)12 نوفمبر 2019( يق�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

بلض اناتيبملنقولة.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 
11496)22 أبريل 2019(..................................................................................... 

نصوصي اصة

بملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3119.19 صادر في 19 من صفر 1441 )18 أكتوبر 2019( بتحديد 

11497بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3611.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11497بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3612.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11498بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3613.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11498بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3614.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11499بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3615.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11499بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3616.19 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019( بتحديد 

11500بعض املعادالت بين الشهادات................................................................ 

تع ينيآم2ينيمداعدينيبالص2ف.

في  صادر   3636.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
22 من ربيع األول 1441 )20 نوفمبر 2019( بتتميم القرار رقم 944.14 
الصادر في 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( بتعيين آمرين 

 ............................................................ 11500مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

في  صادر   3650.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( بتتميم القرار رقم 1706.19 
الصادر في 2 رمضان 1440 )8 ماي 2019( بتعيين آمرين مساعدين 

11501بالصرف ونائبين عنهما............................................................................. 

تفويضيبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

في  صادر   3651.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( بتفويض املصادقة على 

 ............................................................................................... 11501الصفقات.
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بملحك ةيبلدستولية

 ........... 11502قرار رقم 98.19 و.ب صادر في 14 ربيع الثاني 1441 )11 ديسمبر 2019(

11503قرار رقم 99.19 و.ب صادر في 14 من ربيع الثاني 1441 )11 ديسمبر 2019(..... 

بملجلسيبألعلىيلالتصاليبلد عييبلبص2ي

11504قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 72.19 صادر في 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019(.......... 

11506قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 77.19 صادر في 18 من صفر 1441 )17 أكتوبر 2019(.....



 تــقــ2يــ2يمؤسدةيوس طيبمل لكةيب2سميسنة)198)

م2فوعيإلىيحض2ةيصاحبيبلجاللةيبمللكيمح ديبلداسسيحفظهيهللايوأّيده

موالييصاحبيبلجاللةيوبملهابة،

من الظهير) (37 طبقا للمادة) لوسيـــــط مــملـــكتـكـم الشريفة،)محمد بنعليلو،)عظيم الشرف أن يـــرفـــــع إلى أنـظار السدة العالية باهلل،)

 الشريف رقم)1.11.25)الصادر في)12)من ربيع اآلخر)1432 )17)مارس)2011(،)التقرير السنوي عن حصيلة نشاط املؤسسة وآفاق عملها

برسم سنة)2018.

موالييصاحبيبلجاللة

باعتزاز كبير،)وشعور متميز فياض،)ملا غمرتني به جاللتكم،)من شرف تعييني على رأس هذه املؤسسة،)وبكامل التقدير ملا طوقتموني به)

من تكليف برسالة الوساطة بمملكتكم املنيفة،)وأمانة تتبع تدبير الشأن اإلداري،)واإلنصات إلى ما لرعاياكم من تشكيات،)مما قد يالقونه)

من مختلف اإلدارات من صعوبات،)بسبب ما قد يتسرب إليها من اختالالت،)أو ما قد تقع فيه من تجاوزات.

وعلى هدي تعليماتكم السامية،)وتوجيهاتكم النيرة الغالية،)بمواصلة العمل من أجل تعزيز املكاسب املحققة،)والحرص على التفعيل)

الكامل للصالحيات املخولة لهذه املؤسسة،)ومواصلة اإلسهام في ترسيخ مبادئ دولة القانون،)والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير املرافق)

العمومية،)وفي تخليق الحياة العامة،)وكذا إصدار توصيات تهدف إلى ضمان مساواة املواطنين أمام القانون واإلدارة،)والرفع من جودة)

الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية)؛

يتشرف وسيط) ؛) وتأهيلها ملرحلة تجسد االنخراط الفاعل في بلورة متطلبات نموذج تنموي جديد) املؤسسة،) بأداء) وبهدف االرتقاء)

مملكتكم،)بأن يرفع إلى مقامكم العالي باهلل،)تقرير املؤسسة برسم سنة)2018،)وفق ما جاء)في املادة)37)من الظهير الشريف املحدث لها،)

في ظل محطة هامة،)تأذن بانطالق مرحلة جديدة محكومة بمقتضيات القانون رقم)14.16)الصادر األمر بتنفيذه بمقت�ضى الظهير الشريف)

رقم)1.19.43)الصادر في)4)رجب)1440،)املوافق لـ)11)مارس)2019. 

وألن السنة موضوع التقرير))2018(،)عرفت عند نهايتها إعالنا عن منطلق انتقال وارتقاء)في ظل االستمرارية،)فإن التحليل املعتمد فيه)

هو تحليل واقعي ملعطيات رقمية،)ال تحليل مقاربات ومنهجيات،)أعتقد أن النظر فيها والسعي إلى تغييرها أصبح يفرض ذاته بإلحاح،)بعد)

بحث مختلف املحطات املحددة لتقييم مسار أداء)املؤسسة بالنظر ملختلف مؤشرات قياس مدى نجاحاتها.

انتقال،)بتعيين وسيط جديد،)ائتمن على منظور وأهداف تشكل قيمة إضافية للمكتسب،)وفق رؤية سامية،)تندرج ضمن مشروع كبير)

يليق بالنهضة التنموية التي يقودها جاللة امللك،)حفظه هللا،)والتي رسم لها محددات،)من أهمها القرب من املواطن،)وضمان املشروع من)

حقوقه،)والحرص على أن يبقى املواطن في صلب انشغاالت اإلدارة.

إقالع،)بإيمان بأن املسؤولية تكليف وتشريف،)وأنها كذلك مساءلة ومحاسبة،)وأن دولة الحق واملؤسسات نضال من أجل املشروعية)

وسمو القانون وإشاعة الحقوق،)التي يجب أن تحف بمفهوم متطور أساسه العدل واإلنصاف.
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استمرارية،)بتعزيز املكتسبات املحققة خالل ما تقدم من السنوات،)على جميع املستويات،)والسعي نحو تطويرها.

لذا،)ارتأت املؤسسة،)أن تسوق ضمن تقريرها هذا،)فضال عن حصيلة أدائها السنوي،)بعض املعطيات التي توثق لعملها منذ إحداثها)

في صيغتها الجديدة سنة)2011،)إلى غاية متم سنة)2018،)أي قبيل تاريخ املصادقة على القانون الجديد،)من منطلق أن هذا املنتوج،)البد)

وأن تكون له قراءة تحتفظ فيها املؤسسة بكل إيجابياته،)وتعمل على تخطي ما قد تخلل الفترة من صعاب،)تواقة إلى تحقيق األفضل.

موالي

بنفس اإلحساس الذي يتملك هذه املؤسسة كل سنة،)وهي تجعل من التقرير رصدا ملا وقفت عليه بمناسبة معالجة ما تناهى إليها من)

تظلمات،)وما توصلت إليه كنتائج وخالصات بلورتها في توصيات ومقترحات،)فإنها تجد نفسها،)رغم أهمية ما تم اإلعالن عنه من برامج)

تهم تطوير األداء)املرفقي،)وما تم تحقيقه من نتائج في هذا الشأن،)بين قليل من االرتياح ملا تمت إضافته من مكتسبات،)يلمسها املواطن)

في تعامله اليومي مع اإلدارة،)وبين القلق واالنشغال ملا يزال ينتظر لتجاوز االختالالت وبلوغ املشروع من االنتظارات،)وما يتطلبه األمر من)

وجوب تجسيد إرادة التغيير،)واإلقالع عن بعض املمارسات التي طاملا تم تشخيصها عددا وموقعا،)وتكررت النداءات من أجل القطع معها.

ومما ال شك فيه،)أن جهودا كبيرة بذلت خالل السنوات األخيرة،)إال أن مستوى ما تحقق من إنجازات على ضوء)ما تجمع لدى املؤسسة)

من معطيات،)ال يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف االنتظارات،)خاصة في املجال الذي يستأثر بانشغال املؤسسة واملتمثل في)

العالقة بين املرتفق واإلدارة.

لكن أيضا،)وبصفة خاصة،)بحاجة إلنجاح تنفيذ املبرمج منها) مما يؤشر على أن بلدنا بحاجة ملواصلة اإلصالحات وتوسيع نطاقها،)

وإتمامه في اآلجال املحددة.)فالعديد من األوراش املهيكلة التي تم إطالقها لم يتم إتمامها بعد،)وبعضها اآلخر يجب تقييم انعكاس نتائجه)

املرجوة على عالقة املواطن باإلدارة،)خاصة وأن خطاباتكم يا موالي لم تعد تخلو من إشارات،)إلى اإلختالالت التي تعرفها اإلدارة،)وإلى ما)

يعيشه املواطنون من معاناة لعدم قدرة القائمين عليها على االستجابة بالشكل املرجو للمطالب امللحة ملرتاديها في حسن االرتفاق،)وعدم)

تمكينهم من املحق من هذه املطالب،)وكل ما قد يكون لهم كاستحقاق.

والتكفل بشؤونهم اإلدارية بانخراط وذوبان في) واالرتكان بقناعة إلى التدبير األمثل لقضايا املواطنين،) إن االنضباط للمشروعية،)

املتطلبات املهنية الصادقة،)بعيدا عن األهواء)والنمطية التي غالبا ما يسوقها الروتين اإلداري،)وين�ضي مكوناتها ماهي ملزمة به من روح)

االبتكار والتجديد،)هو السبيل األوحد لتجنيب مرتادي اإلدارة مغبة السقوط في اليأس،)وهو الوسيلة الناجعة للرفع من منسوب الثقة)

لديهم.)

إن واقع العالقات املرفقية،)يعرف تطورات متسارعة،)تتسع معها الحاجيات،)ويتزايد اإللحاح على تجويدها.)لذا،)فإن الشأن اإلداري)

مدعو إلى مواكبة هذه التطورات،)ليكون في املوعد،)فال تنمية بشرية أو اقتصادية دون رافعة إدارية محكمة األداء.

إن ما وقفت عليه املؤسسة من خالل معالجتها للشكايات خالل السنوات املاضية،)يظهر أن كثيرا من التظلمات،)إنما ترتبط باملمارسات)

اليومية،)وبحاالت،)ومواقف،)تصنف في الواقع ضمن ردود األفعال البشرية.)ولذلك،)ال بد أن يكون التخليق هو املدخل،)وهو الشرط،)وهو)

الوعاء)الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل،)ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر.
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اإلدارة قدرها أن تؤسس لقواعد وسلوكات،)يمكن أن نعتبرها فضيلة إدارية يجمع عليها الكل،)في استحسان ملا قد يجد فيها من أجوبة)

عن امللح من الحاجيات والتطلعات.

وإذا كان الخطأ أو اإلخالل متوقعا،)فمن مسؤولية اإلدارة ترتيب اآلثار القانونية على ذلك،)والتصدي له.)أوال،)بإجراءات استباقية تقي)

من الوقوع فيه)؛)وثانيا،)بإجراءات تصحيحية ملحو آثاره ورد األمور إلى نصابها)؛)وثالثا،)بتفعيل قواعد املحاسبة،)إعماال ملقولة)»الخطأ)

محتمل لكن تصحيحه واجب«.

فالواقع اإلداري الراهن بسلبياته ال يمكن أن يسيطر على األداء)املرفقي،)بل عليه أن يرسم آفاقه املستقبلية من خالل استراتيجيات)

تنطلق من املمكن تنزيله،)في توافق بين املأمول من زاوية املرتفق وما يطرح نفسه كإكراهات.

وذلك بمعدل تسجيل وصل) تظلما،) (75188 توصلت بما مجموعه) (،)2018-2011( وإذا كانت املؤسسة خالل السنوات املاضية)

ووضعت يدها في نطاق اختصاصها على ما مجموعه) (،% (2,93 وبنسبة نمو سنوية متوسطة في حدود) شكاية في السنة،) (9398 إلى)

من مجموع التظلمات التي تدخل) (% (11 أي بنسبة) توصية،) (1941 أصدرت في شأنها خالل نفس الفترة ما مجموعه) شكاية،) (17373

في حين (،% (39,2 أي بنسبة) توصية،) (761 فإن اإلدارة لم تنفذ منها سوى) (،% (14,2 بنسبة نمو متوسطة بلغت)  ضمن اختصاصها،)

ما يزال)60)%)منها بدون تنفيذ،)وهو ما يبقي التساؤل مشروعا حول جدوى البرامج املسطرة وامليزانيات املرصودة،)إذا ما كانت املؤسسة)

بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك اإلحساس باملسؤولية)  ستضطر إلى إنتاج املزيد من التوصيات،)عوض إيجاد املزيد من الحلول،)

لدى املعنيين بها.

موالي

في سياق تلقي وتسجيل والبت في الشكايات والتظلمات،)شهدت سنة)2018)ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الشكايات املتوصل بها،)بحيث)

وصل إلى)9865،)بنسبة نمو بلغت)5,19%،)مقارنة مع سنة)2017،)بالرغم من أن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة،)شهدت)

27,8)%،)وإن عرفت وتيرة تصفية هذه الشكايات نوعا من االنخفاض الطفيف،)إذ لم) 2738)شكاية بنسبة) استقرارا نسبيا إذ لم تتعد)

تتجاوز نسبة)45,3%)من مجموع ملفات االختصاص،)عوض)56,5)%)كنسبة تم تسجيلها سنة)2017.

وعلى مستوى التوصيات الصادرة عن املؤسسة سجلت هذه السنة أيضا انخفاضا،)بحيث لم يتجاوز)86)توصية،)لم تستجب اإلدارة)

منها إال لثالثة عشر))13()توصية أي بنسبة)15,1)%)من التوصيات الصادرة في امللفات املسجلة خالل السنة.

وبصفة عامة،)فقد ظل تصنيف االختالالت مطبوعا بنوع من االستقرار من حيث طبيعتها،)إذ طغت عليها القضايا ذات الطابع اإلداري،)

بما نسبته)60,2)%.

نفس االستقرار سجله تصنيف الشكايات والتظلمات من حيث التوزيع الترابي.)

»الجماعات الترابية«) مع ظهور) أما بالنسبة للقطاعات املعنية بهذه التظلمات،)فقد سجلت نوعا من االستقرار من حيث الترتيب،)

ضمن الئحة القطاعات املعنية بالشكايات،)إذ احتلت هذه األخيرة املرتبة الرابعة في قائمة القطاعات املعنية.)هذا في الوقت الذي سجل)

 فيه قطاع الداخلية تراجعا واضحا في عدد الشكايات املسجلة في مواجهته بسبب فصل قضايا الجماعات الترابية عنه،)بنسبة انخفاض)

وصلت إلى)21,02-)%.)
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موالي

ليس بالرد والبحث عن األعذار والتبريرات،)ولكن باالجتهاد في إيجاد الحلول العادلة) إن واجب الدفاع عن اإلدارة وهيبة منتسبيها،)

واملنصفة،)والتنافس في التعامل اليومي للحفاظ على ما يجب أن تحظى به اإلدارة من اعتبار،)وعلى ما يمكن أن تفرضه على املرتادين،)من)

ثقة بحسن صنيعها،)ووجودهم في عمق انشغاالتها،)تخدم،)تفي،)تخلص،)وتواصل االبتكار من أجل حسن خدمتهم في ظل ما يؤمن سيادة)

القانون،)ويؤكد املساواة،)ويحرص على تكافؤ الفرص،)ويراعي كرامة املرتفق.

إن تعامل اإلدارة مع توصيات ومقررات وسيط اململكة،)يعمق الهوة بينها وبين املرتفق أكثر مما يخدم موقفها.)والكل مجمع على مبتغى)

تجسيد إرادة التصالح مع املرتفقين على أرض الواقع،)للخروج من مأزق التصور العام الذي يعرف شبه إجماع على عدم رضا املرتفق على)

عطاءات اإلدارة.

إنما ترجو املكاشفة من خالل اإلفصاح الصريح عن) استجابة للنص املؤطر ملهامها،) إن املؤسسة وهي تقوم بصياغة هذا التقرير،)

 املعطيات اإلحصائية املادية الدالة واملعبرة عن عالقة املرتفق باإلدارة،)وذلك بهدف رسم معالم التفكير املشترك بين كل املتدخلين،)كي

ال تصبح الوساطة اإلدارية مرحلة تأثيث مؤسساتي سرعان ما ُيتجاوز وَيفقد بريقه.

ال بد أن تكون للوساطة قيمة مضافة تؤسس لدعم ثقة املرتفق في إدارته،)وترسخ القناعة املجتمعية بأن الوساطة املؤسساتية،)صوت)

صداح بالحق،)باحث عن تطوير سبل االرتفاق اإلداري في نطاق العدل واإلنصاف.)

وألن املشرع الدستوري أراد أن يكون للوساطة املؤسساتية الصدى اإليجابي لدى املواطن،)فإن كال من املؤسسة واإلدارة،)مدعوان)

إلى إعادة نسج عالقة التعاون على قاعدة املبدأ الدستوري والنص القانوني،)وال بد أن يستمر اإليمان بالتكامل املنشود من أجل رفعة)

بمرجعية سيادية القرار قد يتملك بعض القائمين على بعض اإلدارات،) أو استعالء) بعيدا عن أي أنانية قطاعية،)  الخدمات اإلدارية،)

أو االنفراد بالحقيقة املنبثقة عن فهم أحادي قد يكون خاطئا أو في خالف مع املقتضيات القانونية أو ماسا بمبادئ العدل واإلنصاف.

املسار الحقيقي على درب الديموقراطية،)بمظلة املشروعية الدستورية،)يقت�ضي من اإلدارة التعاطي بإيجابية مع توصيات املؤسسة،)

باعتبارها توجيها مطبوعا بالتزام معنوي حقوقي يتعين على اإلدارة تنزيلها،)ألنها فصل في خالف تمت مطارحته في نطاق تواجهي،)أبدى فيه)

كل طرف ما له من ردود وآراء،)وبتت فيه املؤسسة،)في نطاق سلطتها،)كبديل دستوري لحل الخالفات،)اعتمادا على ما خولها املشرع من)

صالحيات إعمال القانون،)واعتماد مبادئ العدل واإلنصاف.

إن كانت املؤسسة وهي تقدم املعطيات الرقمية املتعلقة بنشاطها،)لتجعل منها وسيلة ملساءلة أدائها خالل السنة،)فإن طموحها يصبو)

أيضا إلى أن تعكس تشخيصا واقعيا لدرجة تطور وانخراط مختلف اإلدارات في ورش تجويد الخدمات اإلدارية واالرتقاء)باملنتوج اإلداري)

وتخليقه.

الشاملة للتعبئة  محددات  الدستورية،) للدالالت  الرصين  الحقوقي  واإلدراك  املتطور،) والفهم  الحضاري،) االرتقاء) دوما   وسيظل 

في األبعاد الفضلى للوساطة املؤسساتية،)وسيتم ذلك عبر اعتبار هذه األخيرة مفتاح علو اإلدارة،)وهو أمر تم ترديده في التقارير السابقة)

 للمؤسسة مفاده أن)»الوساطة ليست خصما«،)بل شريكا،)مساعدا،)وداعما للحكامة الجيدة التي تسعى إليها اإلدارة،)فنجاح أي جانب

هو نجاح لآلخر.)

إن املؤسسة تومن أن نجاحها ليس في جرد وتعداد االختالالت اإلدارية التي يعرفها الكل،)بل إن املنتظر منها،)أن تجهر بكونها استطاعت)

أن تتعاون مع كل الفاعلين لتجفيف اإلدارة من تلك االختالالت.

الثقة املشروعة في اإلدارة حق ورهان،)لكن هي أيضا استحقاق،)وعلى كل معني مهما كانت درجته أو رتبته في السلم اإلداري،)أن يفي)

بما هو مكلف به).
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موالي

يرتسم باالستناد إلى توجيهاتكم املولوية السامية،)وفق مخطط استراتيجي) إن تصور عمل املؤسسة على املدى القصير واملتوسط،)

للخماسية املقبلة)2019-2023،)ويتأسس على ستة محاور استراتيجية تتمثل في):

مؤسسة دستورية موجهة لخدمة املرتفق،)من خالل تطوير االستقبال وتسهيل الولوج إليها،)وتحقيق القرب والوصول إلى املعلومة)؛	 

حكامة متسمة باالحترافية والفعالية،)تنطلق من مراجعة التنظيم الهيكلي للمؤسسة على ضوء)املستجدات القانونية،)وتأهيل)	 

مواردها،)ووضع دالئل مرجعية للعمل بها)؛

مقاربة جديدة للرفع من جودة الخدمات،)عبر تطوير منهجية معالجة التظلمات وجعل اإلدارة متفاعلة مع تدخالتها وتوصياتها)؛	 

دعم انتشار املؤسسة جهويا في إطار ال تمركز مواكب ملتطلبات الجهوية املتقدمة)؛)	 

إدارة مؤسساتية تعتمد التكنولوجيات الحديثة وفق مخطط مديري لإلعالميات،)وأنظمة فعالة خاصة بالتدبير وإدارة التظلمات،)	 

تعزز البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسة وتمكنها من تقديم خدماتها عن بعد)؛

دعم التعاون والتواصل املؤسساتي مع مختلف الفاعلين الوطنيين،)ومع املؤسسات النظيرة،)ومع املنظمات الدولية ذات الصلة)	 

باختصاصاتها.

وهو املخطط الذي سيشكل فرصة تحول داعم للتطور املؤسساتي العام الذي تعرفه اململكة املغربية،)تحت القيادة الرشيدة لجاللة)

امللك حفظه هللا وأيده.

تلكم،)يا موالي،)العناصر الرئيسية للتقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة)2018،)املعروض على أنظار جاللتكم،)والتي سيتم)

بسطها وفق املحاور الواردة في نص املادة)37)من الظهير الشريف املحدث للمؤسسة،)ضمن األجزاء)التالية):

الجزء)األول):)حصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية املسجلة لديها برسم سنة)2018)؛	 

الجزء)الثاني):)حصيلة التوصيات واملقررات واملقترحات الصادرة عن املؤسسة إلى حدود سنة)2018)؛	 

الجزء)الثالث):)خالصات التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة)؛)	 

الجزء)الرابع):)حصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال التواصل والتعاون والتكوين)؛	 

الجزء)الخامس):اآلفاق املستقبلية لعمل مؤسسة الوسيط على املدى القريب واملتوسط.	 

على أن يخصص للوضعية املالية للمؤسسة برسم سنة 2018)جزء)خاص بها يلحق بهذا التقرير.

*      *      *
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بلجزءيبألول):)حص لةيع ليمؤسدةيبلوس طيفييمجاليمعالجةيبلشكاياتيوبلتظل اتيوطلبات)
بلتدويةيبملسجلةيلديهايب2سميسنة))198)

2018)عملها،)املتمثل أساسا في تلقي) في إطار الحرص على تصريف شكايات املتظلمين،)واصلت مؤسسة وسيط اململكة خالل سنة)

ومعالجة ودراسة التظلمات وطلبات التسوية،)وهو ما يعكسه هذا الجزء)من التقرير،)الذي يقدم جردا إحصائيا شامال عن النشاط املنهي)

للمؤسسة،)وفق التفصيل التالي):

أوال):)مؤش2بتيإحصائ ةيعامةيحولينشاطيبملؤسدة

لقد جاءت حصيلة عمل مؤسسة وسيط اململكة في مجال تسجيل ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية خالل سنة)2018،)

مقارنة مع سنة)2017،)وفق ما يلي):

2018 2017

9865 9378 إج الييبلشكاياتيبملسجلةيباملؤسدةي

 5,19 بلندبةيبملئويةيللن وي

من خالل تحليل املعطيات املبينة في الجدول أعاله،)يتبين أن):)

2018،)كحصيلة إجمالية لعدد الشكايات والتظلمات،)	  مؤسسة وسيط اململكة،)كباقي السنوات السابقة،)سجلت خالل سنة)

ما مجموعه)9865)شكاية وتظلما،)أي بزيادة طفيفة،)باملقارنة مع معدل التسجيل السنوي الذي سجلته املؤسسة على امتداد)

السنوات الثمانية املاضية واملحدد في)9398)شكاية سنويا.

شهدت الشكايات والتظلمات املسجلة خالل سنة)2018)تطورا عدديا،)باملقارنة مع سنة)2017،)حيث انتقل عددها من)3789 	 

شكاية إلى)9865)شكاية سنة)2018،)أي بنسبة زيادة بلغت)5,19)%.

إن إجمالي الشكايات املسجلة باملؤسسة،)تتوزع بين شكايات تدخل ضمن اختصاصها،)وشكايات تخرج عنه،)حيث يتم في الغالب)	 

توجيه أصحابها إلى سلوك مساطر أخرى إما إدارية أو قضائية،)وفق التوزيع التالي):

1()الشكايات والتظلمات التي ال تندرج ضمن اختصاص املؤسسة

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

5,19 9865 9378 إجمالي الشكايات والتظلمات املسجلة باملؤسسة

6,9 7127 6665 الشكايات التي ال تندرج ضمن اختصاص املؤسسة

72,2 71,1 النسبة املئوية

من خالل دراسة املعطيات الخاصة بمجموع الشكايات والتظلمات املسجلة في عالقتها بمجال اختصاص مؤسسة الوسيط،)يتبين أن):

ما مجموعه)7127)شكاية ال تندرج ضمن اختصاصات املؤسسة،)أي ما يمثل)72,2)%)من إجمالي الشكايات املسجلة بها خالل)	 

سنة)2018)؛
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هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات التي ال تندرج ضمن اختصاصات املؤسسة خالل سنة)2018،)باملقارنة مع سنة)2017.	 

في ضوء)هذه املؤشرات،)يمكن إبداء)املالحظات التالية):

واصلت املؤسسة استقبال ودراسة الشكايات والتظلمات التي ال تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص املؤسسة،) (-

واإلحالة واإلحاطة علما بأوضاع من تعكس تظلماتهم الحاجة إلى) من خالل اإلرشاد والتوجيه،) ووضعها في إطارها الحقيقي،)

مساعدة قانونية أو إدارية)؛

 -)إن دراسة متأنية لهذا الصنف من الشكايات والتظلمات،)تظهر أنها عبارة عن خالفات بين الخواص دون أن تكون اإلدارة طرفا فيها،

أو طلبات الحصول على مساعدة،)أو االستفادة من بعض الخدمات االجتماعية،)أو تظلمات متعلقة بنزاعات تبين أنها معروضة)

على القضاء،)أو تم البت فيها من لدنه)؛

وبالرغم من كون املعطيات املبينة أعاله،)ال تهم العديد من التظلمات التي لم يفتح لها ملفات ولم تؤخذ حولها معطيات،)مما يتعذر معه)

دراستها أو استخراج املؤشرات الخاصة بها أو باملجهود املبذول في شأنها،)إال أنه يمكن إبداء)مالحظات في شأن الشكايات التي فتحت لها ملفات)

 قصد توجيه أصحابها وإرشادهم إلى الجهة املعنية،)والتي بلغت ما مجموعه)2544)ملفا،)مقابل)3214)سجلت برسم سنة)2017،)أي بانخفاض

قدره)20,84)%)وفق التفصيل التالي):

لقد نال قطاع العدالة من عدد هذه الشكايات،)ما مجموعه):)1613)شكاية،)توزعت بين):

)شكايات همت نزاعات بين أشخاص القانون الخاص)؛	 

)تظلمات من أحكام ومقررات قضائية)؛	 

شكايات بشأن عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون الخاص)؛	 

طلبات التدخل في قضايا رائجة أمام القضاء)؛	 

شكايات تخص أعمال الضابطة القضائية والنيابة العامة)؛	 

طلبات تتعلق باألوضاع داخل السجون)؛	 

شكايات بخصوص تصرفات بعض السادة القضاة)؛	 

)طلبات العفو)؛	 

تظلمات من مساعدي القضاء.	 

فيما بلغ عدد الشكايات التي همت قطاع الداخلية)220)شكاية،)محتال املرتبة الثانية،)ومسجال بذلك انخفضا ملموسا في عدد قضايا)

التوجيه واإلرشاد باملقارنة مع السنة املاضية،)بلغت نسبته)41,95)%،)بحيث انتقلت من)379)شكاية سجلت خالل سنة)2017)إلى)220 

شكاية مسجلة خالل السنة موضوع التقرير،)وقد همت هذه الشكايات باألساس):)

التشكي من بعض أعوان السلطة)؛	 

نزاعات تهم بعض أعضاء)الجماعات الساللية)؛	 

شكايات تتعلق باالستفادة من برامج إعادة اإليواء.	 
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في حين همت باقي الشكايات التي تخرج عن اختصاص املؤسسة،)والتي فتح لها ملفات التوجيه واإلرشاد البالغة)272)شكاية،)قطاعات)

وزارية وإدارات ومؤسسات عمومية مختلفة.

ل ال تندرج ضمن مفهوم)»التظلم«،)بلغ عددها)284)طلبا،)همت باألساس): َدخُّ
َ
هذا فضال عن طلبات ت

طلبات االستفادة من هبات أو معونة،)أو صفة شرفية)؛	 

طلبات التدخل قصد الحصول على عمل)؛	 

طلبات الحصول على مأذونيات،)أو امتيازات رجال املقاومة)؛	 

طلبات الحصول على مساعدات مادية للفئات في وضعية صعبة أو هشة)؛	 

طلبات التدخل للحصول على تأشيرة الدخول إلى بلد أجنبي.	 

هذا،)وقد تمت إحاطة بعض القطاعات اإلدارية املعنية علما ببعض القضايا التي ارتأت املؤسسة وجوب إثارة االنتباه إليها،)ملا قد يكون)

لها من تداعيات،)بلغ عددها هذه السنة)155)إحاطة،)مقابل)197)إحاطة تمت برسم سنة)2017.

إن ارتفاع معدل هذا النوع من الطلبات والشكايات والتظلمات التي تخرج عن اختصاص املؤسسة،)يعد مؤشرا قويا على قصور الدور)

التواصلي الذي يتعين االستمرار فيه من طرفها لشرح وتوضيح مهامها واختصاصاتها ومجاالت تدخلها.

2()الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص املؤسسة

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

5,19 9865 9378 إجمالي الشكايات والتظلمات املسجلة باملؤسسة

0,9 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

27,8 28,9 النسبة املئوية

من خالل دراسة املعطيات الخاصة بمجموع الشكايات والتظلمات املسجلة في عالقتها بمجال اختصاص مؤسسة الوسيط،)يتبين أن):

27,8)%من مجموع الشكايات)	  2738)شكاية فقط،)هي التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة،)أي ما يمثل) ما مجموعه)

املسجلة خالل الفترة موضوع التقرير))سنة)2018()؛

إن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة،)شهدت استقرارا واضحا.)إذ في مقابل)2713)شكاية سجلت سنة)2017،)تم)	 

تسجيل ما مجموعه)2738)شكاية برسم سنة)2018،)أي بنسبة ارتفاع سنوية لم تتجاوز)1)%،)وهي نسبة ال تسعف في إعطائها)

داللة معينة،)أو اعتبارها مؤشرا على زيادة وعي املواطن بمجاالت تدخل املؤسسة واختصاصاتها،)مما يبقي مطمح الرفع من نسبة)

التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة من مجموع التظلمات املتوصل بها قائما ويتعين االشتغال عليه.
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). 9):)تصن فيبلشكاياتيبلتييتد ليض نيب تصاصيبملؤسدةيبحدبيصفةيبملشتكي

بلجدوليبألول):)توزيعيبلشكاياتيبملندلجةيض نيب تصاصيبملؤسدة،)بملقدمةيمنيقبليأشخاصيذبت ين

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

1,71 2199 2162 الشكايات املقدمة من قبل أشخاص ذاتيين

 80,3 79,7 النسبة املئوية

بلجدوليبلثاني):)توزيعيبلشكاياتيبملندلجةيض نيب تصاصيبملؤسدة،)بملقدمةيمنيقبليأشخاصيمعنويين

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

 -3,39 199 206 الشكايات املقدمة من قبل أشخاص معنوية

النسبة املئوية  7,6   7,3

بلجدوليبلثالثي:يتوزيعيبلشكاياتيبملندلجةيض نيب تصاصيبملؤسدة،يبملقدمةيمنيقبليمج وعاتيأشخاص

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-1,44 340 345 الشكايات املقدمة من قبل مجموعات أشخاص

12,4 12,7 النسبة املئوية

يتبين من خالل الجداول املبينة أعاله،)أن):

مؤسسة الوسيط،)توصلت خالل فترة التقرير،)بما مجموعه)2738)شكاية،)من جهات مختلفة،)اعتبرت ضمن ما يندرج في نطاق)	 

اختصاصاتها.)وقد توزعت من حيث صفة أو طبيعة أصحابها،)بين أشخاص ذاتيين،)وأشخاص اعتباريين،)ومجموعات أشخاص.)

)إلى املعطيات املبينة أعاله،)يظهر أن الفئة األكثر تمثيلية في مجموع الشكايات املقدمة،)تعود ألشخاص ذاتيين،)بحيث)	 
ً
استنادا

بلغ عدد هذه الشكايات ما مجموعه)2199،)وهو ما مثل)80,3)%)من مجموع الشكايات املتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاص)

هذه املؤسسة.)تلتها فئة الشكايات املقدمة من ِقَبل مجموعات أشخاص،)بما مجموعه)340،)أي بنسبة)12,4)%،)وبعدها نجد فئة)

األشخاص االعتباريين،)بما مجموعه)199)شكاية،)أي بنسبة)7,3)%.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن التظلم الجماعي غالبا ما يهم املشاكل الفئوية أو املهنية أو االجتماعية املشتركة،)التي تهم جماعة من األفراد)

الذي يجعلهم يتكتلون واقعيا لرفع تظلماتهم وشكاواهم بشكل جماعي إلى) ال�ضيء) من غير أن يجمع بينهم إطار قانوني مشترك للتظلم،)

املؤسسة.
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). )):)تصن فيبلشكاياتيبلتييتد ليفييب تصاصيبملؤسدةيبحدبيجنسيبملشتكي

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

-0,36 1656 1662 العدد
الرجال

75,3 76,9 النسبة

8,6 543 500 العدد
النساء

24,7 23,1 النسبة

9,79 (9  (96( بلعدس مج وعيبألشخاصيبلذبت ين

إن املعطيات اإلحصائية املبينة في الجدول أعاله،)تقدم رصدا للتظلمات التي قدمت من طرف النساء)أمام املؤسسة،)بغض النظر)	 

عن جنس املعني بالشكاية)؛

لقد خلصت املعطيات اإلحصائية أعاله إلى أن النسبة التمثيلية للنساء،)من بين مجموع األشخاص الذاتيين املشتكين،)بلغت خالل)	 

سنة)2018،)24,7)%،)إذ وصل عددهن)543)متظلمة،)في مقابل ما مجموعه)1656)شكاية تقدم بها نظراؤهن من الرجال،)أي بنسبة)

75,3)%)؛

إن أهم مالحظة في هذا الشأن،)هي أن نسبة النمو السنوية املتوسطة الخاصة بشكايات وتظلمات النساء)كانت أسرع من تلك)	 

املسجلة لدى الرجال،)إذ وصلت إلى)8,6)%)للنساء،)مقابل)-0,36)%)فقط للرجال)؛

هذا،)وتبقى داللة هذا املؤشر نسبية بالنظر لكون املعطيات املتوفرة ال تتيح إمكانية التمييز بين التظلمات التي تهم الحقوق املرفقية)

للمرأة،)والتظلمات التي قدمتها املرأة لتعلقها بحقوق مرفقية تعود للرجال))إبن،)زوج،)أخ،)أب)...(.

). 3):)تصن فيبلشكاياتيوبلتظل اتيبحدبيبلقطاعيبإلسبلييبملعني

قبل التطرق إلى املؤشرات اإلحصائية املتعلقة بالقطاعات اإلدارية املعنية بالشكايات والتظلمات املسجلة في هذه السنة،)تجدر اإلشارة)

إلى أن مفهوم القطاع اإلداري في هذا التقرير يتجاوز)»الوزارة«،)ليشمل كذلك كل املكاتب واإلدارات واملؤسسات العمومية التابعة لها أو)

املوضوعة تحت وصايتها،)فضال عن الجماعات الترابية.
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ندبةيبلن و
)بلدنوية)

(198 (197
القطاعات اإلدارية

النسبة) العدد النسبة) العدد

-21,02 30,4 834 38,9 11056 قطاع الداخلية))بكل مكوناته(

14,12 18,3 501 16,2 439 قطاع االقتصاد واملالية

1,66 11,1 305 11,1 300 قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

9,75 267 الجماعات الترابية

8,10 5,8 160 5,5 148 قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

-11,02 4,4 121 5,0 136 قطاع الشغل واإلدماج املنهي

-14,34 3,3 89 4,0 109 قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

-34,45 2,8 78 4,4 119 قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

-1,36 2,6 72 2,7 73 القطاع املكلف بإدارة الدفاع الوطني

24,13 2,6 72 2,1 58 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

-22,64 1,5 41 2,0 53 قطاع العدل

-41,66 1,0 28 1,8 48 قطاع الصحة

-26,66 0,8 22 1,1 30 قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية

-27,27 0,6 16 0,8 22 القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة

8,19 4,8 132 4,5 122 باقي القطاعات

1, ( 911,1 (738 911,1 (793 بملج وع

1وهكذا،)من خالل تحليل هذه املعطيات اإلحصائية،)نستنتج ما يلي):

من)	  وإن كان ال يعني بالضرورة حجم اإلختالالت اإلدارية التي يعرفها القطاع،) تصنيف الشكايات حسب القطاعات املعنية بها،)
منطلقين اثنين):)أولهما،)أنه ليس كل الشكايات لها من الجدية ما يمكن مؤاخذة القطاع عليه)؛)وثانيهما،)أن ما يعكس وجود تعثرات)
في تصريف الخدمات املرفقية داخل القطاع،)ليس هو حجم الشكايات،)وإنما هو عدد التوصيات الصادرة في مواجهته بعد فشل)
محاوالت إيجاد أرضية توافق لتجاوز الخالف أو النزاع أو الحصول على الحق.)ومع ذلك،)فإن هذا التصنيف يعكس في املقابل مدى)

رضا املرتفق على الخدمات التي يقدمها القطاع اإلداري املعني بهذه الشكايات)؛

استمرار نفس القطاعات في احتالل صدارة الترتيب من حيث عدد الشكايات املعنية بها خالل هذه السنة،)وقد ظل ترتيبها مستقرا)	 
إلى حد كبير)؛

استئثار قطاع الداخلية،)بصدارة الترتيب من حيث مجموع عدد الشكايات والتظلمات،)بما يقارب)30,4)%،)مرده احتساب الشكايات)	 
التي تخص القطاع بأجهزته املركزية والالممركزة،)والواليات والعماالت،)وباقي املكاتب واإلدارات التابعة له.)ذلك أن عدد الشكايات)

التي تم تداولها مركزيا مع وزارة الداخلية هذه السنة لم تتعد)91)شكاية)؛

 انخفاض عدد الشكايات املقدمة في مواجهة وزارة الداخلية،)بعد فصل الشكايات املتعلقة بالجماعات الترابية عنها بنسبة)21.02-)%،	 
مقارنة مع السنة املاضية))2017()؛

1)- هذا املجموع يهم قطاع الداخلية واملصالح التابعة له والجماعات الترابية
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18,3)%،)يفسره ارتباط القطاع بكل التظلمات)	  احتالل قطاع االقتصاد واملالية للمرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات بنسبة)

االستفادة من الخدمات) تنفيذ األحكام القضائية،) )تسوية الوضعيات املعاشية املدنية أو العسكرية،) املتعلقة باألداءات املالية)

االجتماعية،)النزاعات مع املؤسسات العمومية ذات الصبغة املالية،)والنزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة،)وتسوية الوضعية)

اإلدارية واملالية للموظفين،)ونزع امللكية من أجل املنفعة العامة)...()؛

ويحتل الصندوق املغربي للتقاعد،)املرتبة األولى من مجموع الشكايات املوجهة إلى هذا القطاع،)متبوعا بصندوق اإليداع والتدبير،)

ثم الخزينة العامة للمملكة،)فاملديرية العامة الضرائب،)ومديرية أمالك الدولة،)والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين،)والصندوق)

الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي،)والنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد،)والتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية،)وإدارة)

الجمارك والضرائب غير املباشرة،)وبعض اإلدارات األخرى.

من حيث عدد)	  (% (11,1 املرتبة الثالثة بنسبة) احتالل قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

تليها القضايا) )أساتذة أو موظفين(،) يفسره عدم تسوية الوضعية اإلدارية واملالية للعاملين به،) الشكايات خالل هذه السنة،)

الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية،)والتظلمات من االمتناع عن تنفيذ أحكام صادرة ضد القطاع،)ثم القضايا املتعلقة)

بعدم استخالص بعض املشتكين أو بعض املقاولين للمستحقات املترتبة في ذمة القطاع جراء)صفقات لم تؤد،)أو عن نزع ملكية،)

)لحجم كتلة الديون املترتبة في ذمة القطاع،)باإلضافة إلى القضايا املتعلقة بعدم تسليم شهادات ووثائق إدارية،)والقضايا)
ً
اعتبارا

املتعلقة بمعاشات العاملين به.

ظهور الجماعات الترابية ضمن القطاعات التي تحتل مراتب متقدمة من حيث عدد الشكايات خالل سنة)2018)بما مجموعه)267 	 

شكاية،)محتلة بذلك املرتبة الرابعة بنسبة)9,75)%)من مجموع الشكايات املسجلة خالل السنة)؛

احتالل قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)املرتبة الخامسة بنسبة)5,8)%)من حيث عدد الشكايات،)	 

يفسره حجم الشكايات املرتبطة بتسوية وضعيات تهم الحرمان من االستفادة من بعض األرا�ضي،)ومشاكل التسجيل والتحفيظ)

املرتبطة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية،)وتسديد الديون للقرض الفالحي.)

2018،)يفسره أيضا تنوع) 4,4)%)من مجموع الشكايات خالل سنة) •)احتالل قطاع الشغل واإلدماج املنهي املرتبة السادسة بنسبة)

املتمثلة في طلبات االستفادة من املراجعة أو الزيادة في اإليراد العمري عن حوادث الشغل) القضايا التي تمثلها هذه الشكايات،)

والتعويضات عن املرض فيما يتعلق بصناديق التغطية االجتماعية،) واالستفادة من راتب املعاش والزمانة،) واألمراض املهنية،)

وطلبات االستفادة من الخدمات االجتماعية،)والتسوية اإلدارية واملالية للعاملين به،)وغيرها من القضايا ذات الطابع االجتماعي.
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ويعود العدد األكبر للشكايات التي تخص هذا القطاع،)إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.)

يفسره تنوع هذه)	  من حيث عدد الشكايات،) (%(3,3 بنسبة) املرتبة السابعة،) احتالل قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء)
الشكايات بين تلك التي تهم املصالح املركزية للوزارة،)وتلك التي تهم املصالح التابعة لها من مندوبيات جهوية،)ومؤسسات أخرى،)
كاملكتب الوطني للسكك الحديدية،)والخطوط امللكية املغربية،)واملكتب الوطني للمطارات،)واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث)

السير،)ومكتب استغالل املوانئ،)وغيرها)؛)

احتالل قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املرتبة الثامنة،)بنسبة)2,8)%)من إجمالي الشكايات املسجلة باملؤسسة خالل)	 
فترة التقرير،)يفسره توزع الشكايات الخاصة به بين شعبة املاء،)وشعبة الكهرباء،)وشعبة املعادن ومصالح أخرى تابعة للقطاع)

بنسب متفاوتة.

ومن أبرز القضايا التي تهم هذا القطاع،)طلبات التعويض عن نزع امللكية،)وتظلمات من قرارات إدارية،)وطلبات االستفادة من الخدمات)
االجتماعية،))التزويد باإلنارة واملاء()وطلبات تسوية املعاشات،)وتسوية الوضعيات اإلدارية واملالية للموظفين العاملين به.

لقد مثلت القطاعات الثمانية األولى املذكورة أعاله،)مجتمعة،)لوحدها،)86,01)%)من مجموع الشكايات التي همت زهاء)43)إدارة)	 
.
ً
)عموميا

ً
أو قطاعا

تصن فيبلشكاياتيوبلتظل اتيبحدبيبلقطاعيبإلسبلييبملعنى
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2. 4):)تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الجهات الترابية للمملكة)2

تطوليبألعدبسيبإلج ال ةيللشكاياتيحدبيبلجهاتيبلت1بب ةيلل  لكةيبينيسنة)197))وسنة)198)

(198 (197

بلجهاتيبلت1بب ةيبحدبيبلتقد ميبلجهوييبلجديد

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

17,8 470 12,2 320 طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة

15,5 409 16,9 444 فاس)-)مكناس

12,8 337 14,3 375 الدار البيضاء)-)سطات

11,4 300 13,4 352 الرباط)-)سال)-)القنيطرة

10,6 280 9,6 253 الشرق

7,4 196 6,5 172 العيون)-)الساقية الحمراء

7,4 194 8,7 229 مراكش)-)آسفي

5,8 152 5,7 149 سوس)-)ماسة

4,2 111 5,9 155 بني مالل)-)خنيفرة

4,2 110 3,5 91 درعة)-)تافياللت

2,1 56 2,8 74 كلميم)-)واد نون

0,8 22 0,5 13 الداخلة)-)وادي الذهب

911 (637 911 (6(7 بملج وع)

-)هذا املجموع لم تحتسب فيه شكايات مغاربة الخارج وشكايات األجانب املقيمين باملغرب. (2
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 توزيعيبلعدسيبإلج الييللشكاياتيحدبيبلجهاتيبلت1بب ةيلل  لكة

ب2سميسنة)198)

يدتنتجيمنيبملعط اتيبإلحصائ ةيبملتعلقةيبتوزيعيبلشكاياتيوبلتظل اتيبملسجلةيسنة)198))حدبيبلجهاتيبلت1بب ةيلل  لكة،)
ماييلي):

( إن)82,9)%)من الشكايات مصدرها سبع جهات رئيسية.)وهمت هذه الجهات حسب الترتيب التنازلي ما يلي):)جهة طنجة)-)تطوان)-
فجهة الدار البيضاء-سطات، من إجمالي الشكايات،) (% (15,5 مكناس التي مثلت) (– تلتها جهة فاس) (،% (17,8 بـ) الحسيمة،) (- 
10,6)%)؛)فجهة مراكش)-)آسفي،)والعيون) بـ) 11,4)%،)وجهة الشرق،) 12,8)%)؛)ثم جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة،)بنسبة) بنسبة)
على باقي الجهات الخمس) (%(17 بنسبة) وتوزع العدد الباقي من الشكايات،) لكل واحدة من الجهتين،) (%(7,4 بـ) الساقية الحمراء)

األخرى،)بنسب متفاوتة.
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( زا لُجل األنشطة اإلدارية)-
ُ
بالنسبة للجهات التي تعرف ارتفاعا في الكثافة السكانية،)وتمرك إذا كان هذا التصنيف يبدو منطقيا،) (

واالقتصادية واملالية بها،)فإن األمر خالف ذلك بالنسبة لباقي الجهات،)مما يدعو إلى ضرورة مراجعة عالقة اإلدارة باملرتفقين في تلك)

الجهات)؛

). 5):)تصن فيبلشكاياتيوبلتظل اتيحدبيع االتيوأقال ميبمل لكة) 3

تطوليبألعدبسيبإلج ال ةيللشكاياتيحدبيبلع االتيوبألقال ميبينيسنة)197))ويسنة)198)

(198 (197
بلع االتيوبألقال م

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

 11,9 316  6,1 161 عمالة طنجة)-)أصيلة

 8,6 227  9,8 258 عمالة الدار البيضاء

 6,5 172  6,2 163 إقليم العيون

 6 160  4,4 115 عمالة وجدة)-)أنجاد

 5,4 143  4,7 124 عمالة فاس

 4,8 127  6,7 175 عمالة مكناس

 3,3 86  4,3 113 عمالة الرباط

 2,9 78  2,6 67 عمالة أكادير)-)إداوتنان

 2,8 76  3,7 96 عمالة مراكش

 2,3 62  1,6 41 إقليم تطوان

 2 53  2 54 عمالة سال

 1,6 43  1,8 47 إقليم القنيطرة

 0,9 25  2,1 56 إقليم خريبكة

 40,5 1069  44 1157 باقي العماالت واألقاليم

 911 (637  911 (6(7 بملج وع3

-)هذا املجموع لم تحتسب فيه شكايات مغاربة الخارج وشكايات األجانب املقيمين باملغرب. (3
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يالحظ من املعطيات أعاله،)أن عمالة طنجة أصيلة احتلت الرتبة األولى،)بـ)316)شكاية،)أي بنسبة)11,98)%)من مجموع)
172)شكاية،) بـ) ثم إقليم العيون،) ؛) (%(8,60 227)شكاية،)وبنسبة) بـ) تليها عمالة الدار البيضاء) ؛) الشكايات املسجلة باملؤسسة)
وبنسبة)6,5)%)؛)ثم عمالة وجدة)-)أنجاد،بـ)160)شكاية،)وبنسبة)6)%)؛)فعمالة فاس،)بـ)143)شكاية،)وبنسبة)5,4)%)؛)وعمالة)
مكناس،)بـ)127)شكاية،)وبنسبة)4,8)%)؛)فعمالة الرباط بـ)86)شكاية،)وبنسبة)3,3)%)؛)وعمالة أكادير)-)إداوتنان بـ)78)شكاية،)
 53 62)شكاية،)وبنسبة)%2,3)؛)وعمالة سال بـ) 2,8)%)؛)وإقليم تطوان بـ) 76)شكاية،)وبنسبة) 2,9)%)؛)وعمالة مراكش بـ) وبنسبة)
شكاية،)وبنسبة)2)%)؛)وإقليم القنيطرة بـ)43)شكاية،)وبنسبة)1,6)%)؛)وإقليم خريبكة بـ)25)شكاية،)وبنسبة)0,9)%.)أما الباقي،)يعني)

1069)شكاية،)فيمثل)40,5)%.

). 6):)بلشكاياتيوبلتظل اتيبلتييتهميمغالاةيبلخالج

ندبةيبلن ويبلدنوية198)197)

0,9 27132738إجمالي الشكايات املسجلة لدى املؤسسة

الشكايات التي تهم مغاربة الخارج
809721,25العدد

2,93,5النسبة

يتبين من تحليل معطيات الجدول أعاله،)أن عدد الشكايات التي تهم مغاربة الخارج قليل نسبيا باملقارنة مع عدد الشكايات املقدمة)
من طرف باقي املشتكين املغاربة،)بحيث لم تتجاوز خالل سنة)2018)ما مجموعه)97)شكاية،)من أصل)2738)شكاية مسجلة خالل نفس)

السنة،)أي بنسبة)3,5)%.
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بالرغم من ضعف عدد الشكايات املقدمة من طرف أفراد الجالية املغربية املقيمين بالخارج خالل هذه السنة،)إال أن نسبة نمو)	 
تسجيلها السنوية بلغت)21,25)%.

كما يتبين من تحليل املعطيات الخاصة بهذه الفئة أن):

مجموع الشكايات والتظلمات الواردة من الجالية املغربية املقيمة بفرنسا احتلت مقدمة الترتيب بـ)44)شكاية،)تليها في)	 
الترتيب شكايات املغاربة املقيمين ببلجيكا بـ)21)شكاية،)وإسبانيا بـ)11)شكاية،)ثم هولندا بـ)07)شكايات،)ثم أملانيا بـ)4 

شكايات)؛
هناك ست دول سجلت الجالية املغربية املقيمة بها خالل هذه السنة شكاية وحيدة فقط،)ويتعلق األمر بكل من):)	 

الدانمارك،)مصر،)تركيا،)اململكة العربية السعودية،)اإلمارات العربية املتحدة،)وإيطاليا)؛
2018)شكايتين فقط،)ويتعلق األمر بكل من كندا)	  هناك دولتان سجلت الجالية املغربية املقيمة بهما على امتداد سنة)

وقطر.

ويأتي في الجداول اإلحصائية التالية،)تفصيل أوفى للمعطيات املتعلقة باملوضوع):

بلجدوليبألول):

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيبلخاصةيب غالاةيبلخالجيب2سميسنتي)197))و198))بحدبيصفةيبملشتكين

 ندبةيبلزياسة
أويبالنخفاض

(198 (197

بلندبة)% بلعدس بلندبة)% بلعدس

10,3 77,3 75 85,0 68 أشخاص ذاتيون

- 20,6 20 11,3 9 مجموعات أشخاص

-33,3 2,1 2 3,8 3 أشخاص اعتباريون

(9,3 911,1  7 911,1 81 بملج وع

بلجدوليبلثاني):

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيبلخاصةيب غالاةيبلخالجيب2سميسنتي)197))و198))بحدبيجنسيبملشتكي

ندبةيبلزياسةيأويبالنخفاض
(198 (197

بلندبة)% بلعدس بلندبة)%) بلعدس

-50,0 66,7 2 80,0 4 الرجال

0,0 33,3 1 20,0 1 النساء

-40,0 911,1 3 911,1 5 بملج وع
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بلجدوليبلثالث):

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيبلخاصةيب غالاةيبلخالجيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و)198) 

)ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197

القضايا الفرعية املثارة
بلندبة)% بلعدس بلندبة)%) بلعدس

0,0 21,6 21 26,3 21 تظلمات من قرارات إدارية

8,3 13,4 13 15,0 12 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

18,2 13,4 13 13,8 11
الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية من طرف)

اإلدارة

0,0 9,3 9 11,3 9 طلبات التعويض عن نزع امللكية

40,0 7,2 7 6,3 5 تظلمات بشأن االمتناع عن تنفيذ حكم

25,0 5,2 5 5,0 4 تظلمات بشأن سحب الرخص اإلدارية

66,7 5,2 5 3,8 3 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

- 4,1 4 0,0 0 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

- 4,1 4 0,0 0 تظلمات بشأن أرا�ضي الجموع

- 3,1 3 0,0 0 طلبات مراجعة قيمة الضريبة)

100,0 2,1 2 1,3 1 تظلمات بشأن تسوية وضعية إدارية ومالية

100,0 2,1 2 1,3 1 اإلدارية) القرارات  عن  الناتجة  األضرار  بشأن  تظلمات 
كالترخيص بإنشاء)مرافق

0,0 2,1 2 2,5 2 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 2,1 2 0,0 0 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

-33,3 2,1 2 3,8 3
النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص)

للدولة(

-50,0 1,0 1 2,5 2 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

- 1,0 1 0,0 0
االختفاء) عن  واملعنوي  املادي  التعويض  بشأن  تظلمات 

والتعذيب واالعتقال التعسفي

0,0 1,0 1 1,3 1 تظلمات بشأن عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

-100,0 0,0 0 6,3 5 قضايا مختلفة

(9,3 911,1  7 911,1 81 بملج وع
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بلجدوليبل2ببع،

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيبلخاصةيب غالاةيبلخالجيحدبيبملآل،)ب2سميسنتي)197))و198)

 ندبةيبلزياسة

أويبالنخفاض

(198 (197
بملآل

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-2,4 75,9 41 79,2 42 شكايات في طور الدراسة أو التحري باإلدارات املعنية

- 11,1 6 3,8 2
شكايات تعذرت تسويتها أو صدر في شأنها مقرر برد)

الطلب

0,0 7,4 4 7,5 4 شكايات تم توجيه أصحابها من لدن اإلدارات املعنية

-60,0 3,7 2 9,4 5 شكايات تمت تسويتها من طرف اإلدارات املعنية

- 1,9 1 0,0 0
شكايات تم رفع اليد عنها بعدما اتضح أن ملفاتها)

معروضة على القضاء)

9, 911,1 52 911,1 53 بملج وع

بلجدوليبلخامس):

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيبلخاصةيب غالاةيبلخالجيحدبيبلديبإلقامةيب2سميسنتي)197))و198)

 )ندبةيبلزياسة)

أويبالنخفاض

(198 (197
بلديبإلقامة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

18,9 45,4 44 46,3 37 فرنسا

40,0 21,6 21 18,8 15 بلجيكا

57,1 11,3 11 8,8 7 اسبانيا

- 7,2 7 3,8 3 هولندا

-33,3 4,1 4 7,5 6 أملانيا

0,0 2,1 2 2,5 2 كندا

- 2,1 2 0,0 0 قطر

0,0 1,0 1 1,3 1 اإلمارات العربية املتحدة

- 1,0 1 0,0 0 الدانمارك

- 1,0 1 0,0 0 اململكة العربية السعودية

- 1,0 1 0,0 0 مصر

0,0 1,0 1 1,3 1 تركيا

- 1,0 1 0,0 0 إيطاليا

-100,0 0,0 0 10,0 8 بلدان أخرى

(9,3 911,1  7 911,1 81 بملج وع
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2. 7):)الشكايات والتظلمات التي تهم األجانب املتواجدين باملغرب

(197(198

27132738إجمالي الشكايات املسجلة لدى املؤسسة

الشكايات التي تهم األجانب املقيمين باملغرب 

64العدد

0,20,1النسبة

يتبين من تحليل معطيات الجدول أعاله،)أن املؤسسة سجلت عددا قليال جدا من الشكايات التي تهم األجانب،)وذلك باملقارنة مع عدد)

الشكايات املقدمة من طرف باقي املشتكين املغاربة،)بحيث لم تتجاوز خالل سنة)2018)ما مجموعه)4)شكايات،)من أصل)2738)مسجلة)

خالل نفس السنة،)أي بنسبة)0,1)%.

)وقد تبين من تحليل املعطيات الخاصة بهذا النوع من الشكايات،)أنها همت مواطنين من جنسيات فرنسية،)وإسبانية ولبنانية وسعودية.

2. 8):)تصنيف الشكايات حسب موضوع التظلم

2. 8 . 1):)تصنيف الشكايات والتظلمات حسب املواضيع الرئيسية

ندبةيبلن وي
بلدنوية

198)ي 197)ي

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-2,13 60,2 1647 62,0 1683 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

37,86 15,6 426 11,4 309 القضايا ذات الطبيعة املالية

-14,91 14,8 405 17,5 476 القضايا ذات الطبيعة العقارية

-1,58 6,8 186 7,0 189 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في مواجهة اإلدارة

32,14 2,5 74 2 56 باقي القضايا

911 (738 911 (793 بملج وع

الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  6)99



يستنتج من املعطيات التحليلية أعاله،)أن املجاالت الرئيسية األربعة،)األكثر أهمية من حيث عدد الشكايات والتظلمات،)حافظت على)
صدارة الترتيب باملقارنة مع سنة)2017،)ويتعلق األمر بـ):

أ - القضايا ذات الطبيعة اإلدارية :

 ظلت هذه القضايا،)خالل سنة)2018،)تتصدر تصنيف التظلمات والشكايات التي عرضت على املؤسسة،)بما مجموعه)1647)شكاية،
أي ما يعادل)60,2)%)من مجموع الشكايات املقدمة إلى املؤسسة خالل السنة.

ب - القضايا ذات الطبيعة املالية :

15,6)%)من مجموع) أي بنسبة تعادل) 426)شكاية،) بما مجموعه) لقد تقدمت التظلمات املرتبطة بهذه القضايا إلى املرتبة الثانية،)
الشكايات والتظلمات التي تدخل في اختصاص املؤسسة،)بعدما احتلت املرتبة الثالثة في سنة)2017،)بما مجموعه)309)شكايات.

ت - القضايا ذات الطبيعة العقارية :

لقد تراجعت القضايا ذات الطبيعة العقارية إلى املرتبة الثالثة من حيث عدد التظلمات التي توصلت بها املؤسسة،)إذ بلغ عددها خالل)
فترة التقرير)405)شكايات،)ممثلة بذلك)14,8)%)من إجمالي شكايات االختصاص املسجلة،)بعدما احتلت خالل سنة)2017)املرتبة الثانية،)

بما مجموعة)476)شكاية.

ث -القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة بعض اإلدارات :

6,8)%)من مجموع) وبنسبة) 186)شكاية،) بما مجموعه) لقد بقيت التظلمات املرتبطة بهذا النوع من القضايا تحتل الرتبة الرابعة،)
الشكايات التي تدخل في اختصاص املؤسسة،)رغم االنخفاض الطفيف الذي عرفه هذا النوع من الشكايات.

ج –الشكايات املرتبطة بقضايا مختلفة :

إلى جانب التصنيف املبين أعاله هناك)74)شكاية بنسبة)%2,5)من املجموع العام،)تمثل مواضيع مختلفة أخرى موزعة على عدة قضايا)
غير مصنفة وقليلة من حيث عددها.

يستنتج مما سبق، أن العدد األكبر من الشكايات والتظلمات، يعود إلى صنف القضايا ذات الطبيعة اإلدارية، التي تستحوذ لوحدها 
على حصة تزيد عن 60)% من مجموع الشكايات والتظلمات التي تدخل ضمن اختصاصات املؤسسة. 
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). 8 . )):)تصن فيإج الييبلشكاياتيوبلتظل اتيحدبيبملوبض عيبلف2ع ة

(198 (197

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

97,7 285 (9,9 57( تظل اتيمنيق2بلبتيإسبلية

9(,5 323 93,( 357 بلشكاياتيبملتعلقةيباملعاشاتيبملدن ةيوبلعدك2ية

99,7 39 7,1 9 9 بلتظل اتيبلخاصةيباالستفاسةيمنيبلخدماتيبالجت اع ة

91,7 ( 3 7,3 نزبعاتيمعيمؤسداتيع وم ةيذبتيصبغةيمال ةيوبقتصاسية  9

6, 98 7,3 9 8 بالمتناعيعنيتدل ميشهاسبتيووثائقيإسبلية

6,8 986 7,1 بالمتناعيعنيتنف ذيأحكامينهائ ةيفييموبجهةيبإلسبلة 98

5,1 937 7,2 (1( تدويةيوضع ةيإسبليةيأويمال ة

2,5 9(2 2,9 999 بلقضايايبملتعلقةيب19بمجيإعاسةيبإلسكان

3,8 915 5,5 951 طلباتيبلتعويضيعنينزعيبمللك ة

3,9 86 (,( 61 بألض2بليبلناتجةيعنيبعضيبلق2بلبتيبإلسبليةي

(,1 52 2,3 997 بلشكاياتيبملتعلقةيباالعتدبءيبملاسييعلىيبمللك ةيمنيط2فيبإلسبلة

95,( 297 93,5 367 باقييبلقضايا

911 (738 911 (793 بملج وعيبلعام
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على غرار التظلمات ذات الطبيعة اإلدارية تصدرت هذه السنة،)التظلمات من قرارات إدارية،)مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات)

املؤسسة بما مجموعه)485)شكاية،)أي بنسبة)17,7)%)من إجمالي الشكايات)؛

وجاءت التظلمات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية،)في املرتبة الثانية من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات املؤسسة،)بما)

مجموعه)343)شكاية،)أي بنسبة)12,5)%)من إجمالي الشكايات)؛

كما تقدمت التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية إلى املرتبة الثالثة من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات)

املؤسسة،)بما مجموعه)319)شكاية،)وبنسبة)11,7)%،)بعدما كانت تحتل املرتبة السادسة بما مجموعه)191)شكاية في السنة املاضية)؛

في حين،)حافظت الشكايات املتعلقة بنزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية على املرتبة الرابعة من مجموع الشكايات التي تدخل)

ضمن اختصاصات املؤسسة،)بما مجموعه)293)شكاية،)وبنسبة)10,7)%)؛)

وجاءت التظلمات املرتبطة بقضايا االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية في املرتبة الخامسة من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن)

اختصاصات املؤسسة،)بما مجموعه)189)شكاية،)وبنسبة)6,9)%)؛

فجاءت في املرتبة السادسة من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن) أما التظلمات املتعلقة باالمتناع عن تنفيذ أحكام في مواجهة اإلدارة،)

اختصاصات املؤسسة،)بما مجموعه)186،)وبنسبة)6,8)%)من إجمالي الشكايات)؛

هذا في الوقت الذي احتلت الشكايات املرتبطة بتسوية الوضعية اإلدارية واملالية للعاملين في مختلف اإلدارات العمومية املرتبة السابعة من)

مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات املؤسسة،)بما مجموعه)137)شكاية أي بنسبة)5)%)من إجمالي الشكايات)؛

وبقيت هناك تظلمات مختلفة،)بما مجموعه)786)شكاية،)أي ما يمثل)28,7)%،)موزعة على زهاء)37)نوعا آخر من القضايا.

عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99(7(



بلتصن فيبلجهوييلعدسيبلشكاياتيوبلتظل اتيحدبيأنوبعيبملوبض عيبلف2ع ةي

توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و)198) 

جهةيطنجة)-)تطوبن)–)بلحد  ة

)ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

- 31,1 146 6,3 20 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

-25,8 10,4 49 20,6 66 تظلمات من قرارات إدارية

78,3 8,7 41 7,2 23 االمتناع عن تنفيذ حكم

- 5,7 27 3,8 12 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

68,8 5,7 27 5,0 16 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 5,5 26 3,8 12 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

- 4,9 23 1,3 4 أرا�ضي الجموع

-5,3 3,8 18 5,9 19 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

23,1 3,4 16 4,1 13 سحب الرخص اإلدارية

-48,4 3,4 16 9,7 31 طلبات التعويض عن نزع امللكية

-36,8 2,6 12 5,9 19 تسوية وضعية إدارية ومالية

-45,0 2,3 11 6,3 20 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

100,0 1,7 8 1,3 4 الصفقات العمومية والخدمات

-68,2 1,5 7 6,9 22 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية من طرف اإلدارة

- 1,1 5 0,3 1 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

66,7 1,1 5 0,9 3 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

100,0 0,4 2 0,3 1 عقارات األحباس

-80,0 0,2 1 1,6 5 الشطط في استعمال السلطة

- 0,2 1 0,0 0 استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ

- 0,2 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

- 0,2 1 0,0 0 األرا�ضي املسترجعة

- 0,2 1 0,0 0 االعتقال التعسفي واالختطاف واالنتهاكات بمخافر الشرطة وغيرها من أماكن االحتجاز)

- 0,2 1 0,0 0 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

-50,0 0,2 1 0,6 2 امللك الغابوي

-75,0 0,2 1 1,3 4 التظلم من قرارات ضم األرا�ضي

-75,0 0,2 1 1,3 4 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة )امللك الخاص للدولة(

-50,0 0,2 1 0,6 2 تظلم السجناء من وضعياتهم داخل السجون

23,5 4,5 21 5,3 17 قضايا مختلفة

26, 911,1 271 911,1 3(1 بملج وع

99(73 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



 توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 
جهةيفاس)–)مكناس

  ندبةيبلزياسة
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

النسبة العدد النسبة العدد

4,3 23,7 97 20,9 93 تظلمات من قرارات إدارية

-25,0 13,2 54 16,2 72 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

69,6 9,5 39 5,2 23 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

20,0 7,3 30 5,6 25 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-43,5 6,4 26 10,4 46 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

15,0 5,6 23 4,5 20 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

-24,1 5,4 22 6,5 29 تسوية وضعية إدارية ومالية

0,0 4,4 18 4,1 18 االمتناع عن تنفيذ حكم

-15,0 4,2 17 4,5 20 طلبات التعويض عن نزع امللكية

0,0 3,9 16 3,6 16 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

50,0 2,9 12 1,8 8 سحب الرخص اإلدارية

-47,8 2,9 12 5,2 23 الصفقات العمومية والخدمات

- 2,7 11 0,9 4 أرا�ضي الجموع

-50,0 1,7 7 3,2 14 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية من طرف اإلدارة

20,0 1,5 6 1,1 5 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 1,2 5 0,2 1 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة

-83,3 0,2 1 1,4 6 الشطط في استعمال السلطة

-75,0 0,2 1 0,9 4 استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ

0,0 0,2 1 0,2 1 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

-66,7 0,2 1 0,7 3 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

- 0,2 1 0,0 0 عقارات األحباس

-75,0 0,2 1 0,9 4 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

-50,0 0,2 1 0,5 2 واالعتقال) والتعذيب  االختفاء) عن  واملعنوي  املادي  التعويض 
التعسفي

0,0 0,2 1 0,2 1 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

0,0 1,5 6 1,4 6 قضايا مختلفة

-7,9 911,1 21 911,1 222 بملج وع

عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99(72



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 

جهةيبلدبليبلب ضاء)–)سطات

)ندبةيبلزياسةيأو)
بالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-25,6 19,0 64 22,9 86 تظلمات من قرارات إدارية

9,8 16,6 56 13,6 51 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

5,3 11,9 40 10,1 38 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

3,7 8,3 28 7,2 27 االمتناع عن تنفيذ حكم

-29,7 7,7 26 9,9 37 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

-13,6 5,6 19 5,9 22 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

-21,1 4,5 15 5,1 19 طلبات التعويض عن نزع امللكية

30,0 3,9 13 2,7 10 تسوية وضعية إدارية ومالية

50,0 3,6 12 2,1 8 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

-31,3 3,3 11 4,3 16 سحب الرخص اإلدارية

-30,8 2,7 9 3,5 13 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

50,0 2,7 9 1,6 6 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

-20,0 2,4 8 2,7 10 الصفقات العمومية والخدمات

-20,0 1,2 4 1,3 5 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

33,3 1,2 4 0,8 3 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 0,9 3 0,3 1 طلب مراجعة قيمة الضريبة)

-66,7 0,9 3 2,4 9 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

100,0 0,6 2 0,3 1 استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ

- 0,6 2 0,0 0 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

-33,3 0,6 2 0,8 3 أرا�ضي الجموع

0,0 0,3 1 0,3 1 الشطط في استعمال السلطة

- 0,3 1 0,0 0 التظلم من ذعيرة)

- 0,3 1 0,0 0 عقارات األحباس

- 0,3 1 0,0 0 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

- 0,3 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم املستقلة

-50,0 0,3 1 0,5 2 طلب اإلعفاء)من ضريبة أو ذعيرة

-85,7 0,3 1 1,9 7 قضايا مختلفة

-10,1 911,1 337 911,1 375 بملج وع

99(75 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 
)جهةيبل2ااط)-)سال)–)بلقن ط2ة

 )ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-18,6 19,0 57 19,9 70 تظلمات من قرارات إدارية

-14,0 14,3 43 14,2 50 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

23,5 14,0 42 9,7 34 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

-28,6 6,7 20 8,0 28 االمتناع عن تنفيذ حكم

-32,1 6,3 19 8,0 28 تسوية وضعية إدارية ومالية

-26,9 6,3 19 7,4 26 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-17,4 6,3 19 6,5 23 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

66,7 5,0 15 2,6 9 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

-20,0 4,0 12 4,3 15 طلبات التعويض عن نزع امللكية

-18,2 3,0 9 3,1 11 الصفقات العمومية والخدمات

- 2,7 8 0,9 3 سحب الرخص اإلدارية

-76,2 1,7 5 6,0 21 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

-25,0 1,0 3 1,1 4 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

50,0 1,0 3 0,6 2 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

-40,0 1,0 3 1,4 5 أرا�ضي الكيش

- 1,0 3 0,3 1 أرا�ضي الجموع

100,0 0,7 2 0,3 1 استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ

- 0,7 2 0,0 0 طلب مراجعة قيمة الضريبة)

- 0,7 2 0,0 0 طلب اإللغاء)الجزئي أو الكلي للضريبة

-77,8 0,7 2 2,6 9 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

-60,0 0,7 2 1,4 5 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة )امللك الخاص للدولة(

- 0,3 1 0,0 0 التظلم من ذعيرة 

- 0,3 1 0,0 0 طلب اإلعفاء من ضريبة أو ذعيرة

- 0,3 1 0,0 0 التظلم من قرارات ضم األرا�ضي

- 0,3 1 0,0 0 الشكايات املوجهة ضد مساعدي القضاء )األعوان واملحامون(

- 0,3 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في إجراءات قانونية

- 0,3 1 0,0 0 طلب إجراء بحث حول ظروف الوفاة أو االختفاء

- 0,3 1 0,0 0 املساس بحرية التنقل وحق االستقرار

0,0 0,3 1 0,3 1 عقارات األحباس

- 0,7 2 1,7 6 قضايا مختلفة

-14,8 911,1 311 911,1 35( بملج وع

عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99(76



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 

جهةيبلش2ق

 )ندبةيبلزياسة
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

- 28,9 81 7,5 19 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

-27,7 16,8 47 25,7 65 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

2,5 14,6 41 15,8 40 تظلمات من قرارات إدارية

-11,5 8,2 23 10,3 26 االمتناع عن تنفيذ حكم

6,7 5,7 16 5,9 15 تسوية وضعية إدارية ومالية

7,7 5,0 14 5,1 13 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

0,0 3,6 10 4,0 10 طلبات التعويض عن نزع امللكية

-36,4 2,5 7 4,3 11 سحب الرخص اإلدارية

-53,8 2,1 6 5,1 13 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

50,0 2,1 6 1,6 4 الصفقات العمومية والخدمات

66,7 1,8 5 1,2 3 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

-33,3 1,4 4 2,4 6 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

33,3 1,4 4 1,2 3 أرا�ضي الجموع

- 1,4 4 0,0 0 تظلم السجناء)من وضعيتهم داخل السجون

-66,7 1,1 3 3,6 9 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

- 0,7 2 0,0 0 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

-33,3 0,7 2 1,2 3 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

- 0,4 1 0,0 0 الشطط في استعمال السلطة

-80,0 0,4 1 2,0 5
والتعذيب واالعتقال) التعويض املادي واملعنوي عن االختفاء)

التعسفي

- 0,4 1 0,0 0 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

-75,0 0,7 2 3,2 8 قضايا مختلفة

91,7 911,1 (81 911,1 (53 بملج وع

99(77 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 

جهةيبلع ون)-)بلداق ةيبلح 2بء

 )ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

- 24,0 47 13,4 23 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

0,0 20,9 41 23,8 41 تظلمات من قرارات إدارية

-15,0 17,3 34 23,3 40 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

100,0 10,2 20 5,8 10 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-37,5 7,7 15 14,0 24 تسوية وضعية إدارية ومالية

28,6 4,6 9 4,1 7 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

0,0 2,6 5 2,9 5 طلبات التعويض عن نزع امللكية

0,0 2,6 5 2,9 5 االمتناع عن تنفيذ حكم

- 1,5 3 0,6 1 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

- 1,5 3 0,6 1 الصفقات العمومية والخدمات

- 1,5 3 0,6 1 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

-50,0 1,0 2 2,3 4 الشطط في استعمال السلطة

100,0 1,0 2 0,6 1
واالعتقال) والتعذيب  االختفاء) عن  واملعنوي  املادي  التعويض 

التعسفي

-50,0 0,5 1 1,2 2 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

- 0,5 1 0,0 0 الشطط في سحب الرخص املسلمة من اإلدارة

- 0,5 1 0,0 0
االعتقال التعسفي واالختطاف واالنتهاكات بمخافر الشرطة وغيرها)

من أماكن االحتجاز)

- 0,5 1 0,0 0
شهادة) الوطنية،) )البطاقة  والهوية) اإلقامة  إلثبات  وثيقة  طلب 

السكنى،)شهادة الحياة الجماعية(

0,0 0,5 1 0,6 1 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

-50,0 0,5 1 1,2 2 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

0,0 0,5 1 0,6 1 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

- 0,0 0 1,7 3 قضايا مختلفة

92,1 911,1 9 6 911,1 97( بملج وع
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توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 
جهةيم2بكش)–)آسفي

 )ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-39,6 16,5 32 23,1 53 تظلمات من قرارات إدارية

12,0 14,4 28 10,9 25 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

17,6 10,3 20 7,4 17 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-5,9 8,2 16 7,4 17 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

-38,5 8,2 16 11,4 26 االمتناع عن تنفيذ حكم

- 6,7 13 5,7 13 طلبات التعويض عن نزع امللكية

- 4,6 9 1,3 3 سحب الرخص اإلدارية

-52,9 4,1 8 7,4 17 تسوية وضعية إدارية ومالية

100,0 4,1 8 1,7 4 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

- 4,1 8 0,4 1 أرا�ضي الجموع

-57,1 3,1 6 6,1 14 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

-33,3 3,1 6 3,9 9 الصفقات العمومية والخدمات

-60,0 2,1 4 4,4 10 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

-50,0 1,0 2 1,7 4 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

-50,0 1,0 2 1,7 4 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

- 1,0 2 0,0 0 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

- 1,0 2 0,9 2 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

100,0 1,0 2 0,4 1 عقارات األحباس

- 0,5 1 0,0 0 استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ

- 0,5 1 0,0 0 التظلم من ذعيرة)

- 0,5 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

- 0,5 1 0,0 0 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 0,5 1 0,0 0 األرا�ضي املسترجعة

- 0,5 1 0,0 0
االعتقال التعسفي واالختطاف واالنتهاكات بمخافر الشرطة وغيرها)

من أماكن االحتجاز)

- 0,5 1 0,4 1 التظلم من قرارات ضم األرا�ضي

-62,5 1,5 3 3,5 8 قضايا مختلفة

-15,3 911,1 9 2 911,1 بملج وع ))

الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  7)99



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 

جهةيسوس)–)ماسة

 ندبةيبلزياسة
)أويبالنخفاض

(198 (197

بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

68,8 17,8 27 10,7 16 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

30,0 17,1 26 13,4 20 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

-14,3 15,8 24 18,8 28 تظلمات من قرارات إدارية

-38,1 8,6 13 14,1 21 تسوية وضعية إدارية ومالية

0,0 8,6 13 8,7 13 االمتناع عن تنفيذ حكم

-36,8 7,9 12 12,8 19 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

42,9 6,6 10 4,7 7 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

- 3,9 6 0,0 0 الصفقات العمومية والخدمات

- 3,9 6 4,0 6 طلبات التعويض عن نزع امللكية

- 2,0 3 0,0 0 امللك الغابوي

-40,0 2,0 3 3,4 5 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

50,0 2,0 3 1,3 2 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

-50,0 1,3 2 2,7 4 سحب الرخص اإلدارية

-50,0 0,7 1 1,3 2 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

- 0,7 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

- 0,7 1 0,0 0 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 0,7 1 0,0 0 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

- 0,0 0 4,0 6 قضايا مختلفة

(,1 911,1 95( 911,1 بملج وع 92
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توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198)

جهةيبنييمالل)–) ن ف2ة

 ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-34,3 20,7 23 22,6 35 تظلمات من قرارات إدارية

25,0 18,0 20 10,3 16 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

6,3 15,3 17 10,3 16 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 11,7 13 8,4 13 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

60,0 7,2 8 3,2 5 االمتناع عن تنفيذ حكم

-36,4 6,3 7 7,1 11 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-57,1 5,4 6 9,0 14 تسوية وضعية إدارية ومالية

-66,7 3,6 4 7,7 12 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

- 1,8 2 1,3 2 سحب الرخص اإلدارية

- 1,8 2 1,3 2 الصفقات العمومية والخدمات

- 1,8 2 1,3 2 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

-66,7 0,9 1 1,9 3
بإنشاء) كالترخيص  اإلدارية  القرارات  عن  الناتجة  األضرار 

مرافق

- 0,9 1 0,0 0 التظلم من ذعيرة)

- 0,9 1 0,0 0 طلب اإلعفاء)من ضريبة أو ذعيرة

- 0,9 1 0,6 1 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

- 0,9 1 0,6 1 أرا�ضي الجموع

- 0,9 1 0,6 1 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

- 0,9 1 13,5 21 قضايا مختلفة

-28,4 911,1 999 911,1 955 بملج وع
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توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 

جهةيسلعة)–)تاف اللت

 )ندبةيبلزياسة
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

15,4 13,6 15 14,3 13 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 13,6 15 7,7 7 الصفقات العمومية والخدمات

7,7 12,7 14 14,3 13 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

75,0 12,7 14 8,8 8 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

-7,1 11,8 13 15,4 14 تظلمات من قرارات إدارية

-38,5 7,3 8 14,3 13 تسوية وضعية إدارية ومالية

- 6,4 7 3,3 3 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

50,0 5,5 6 4,4 4 سحب الرخص اإلدارية

-44,4 4,5 5 9,9 9 االمتناع عن تنفيذ حكم

- 3,6 4 0,0 0 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

- 0,9 1 0,0 0 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

- 0,9 1 0,0 0 طلب اإلعفاء)من ضريبة أو ذعيرة

- 0,9 1 0,0 0 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 0,9 1 0,0 0 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

- 0,9 1 1,1 1 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

- 0,9 1 1,1 1 القضايا املتعلقة ببرامج إعادة اإلسكان

- 0,9 1 1,1 1 طلبات التعويض عن نزع امللكية

- 0,9 1 1,1 1 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

- 0,9 1 3,3 3 قضايا مختلفة

(1, 911,1 991 911,1  9 بملج وع
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توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 
جهةيكل  م)-)وبسينون

 )ندبةيبلزياسة
)أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

-47,4 17,9 10 25,7 19 تظلمات من قرارات إدارية

-41,2 17,9 10 23,0 17 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 14,3 8 10,8 8 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

- 14,3 8 2,7 2 نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية

100,0 7,1 4 2,7 2 االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية

-66,7 5,4 3 12,2 9 تسوية وضعية إدارية ومالية

- 5,4 3 1,4 1 الصفقات العمومية والخدمات

100,0 3,6 2 1,4 1 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

-33,3 3,6 2 4,1 3 االمتناع عن تنفيذ حكم

- 1,8 1 1,4 1 الشطط في سحب الرخص املسلمة من اإلدارة

-50,0 1,8 1 2,7 2 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

- 1,8 1 0,0 0 التظلم من التبليغ بأداء)ضريبة غير مستحقة)

-85,7 1,8 1 9,5 7 طلبات التعويض عن نزع امللكية

- 1,8 1 1,4 1 التعويض املادي واملعنوي عن االختفاء)والتعذيب واالعتقال التعسفي

- 1,8 1 1,4 1 قضايا مختلفة

-24,3 911,1 56 911,1 72 بملج وع

99(83 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



توزيعيعدسيشكاياتيبال تصاصيحدبيبلقضايايبلف2ع ةيبملثالةيب2سميسنتي)197))و198) 
جهةيبلدب لة-)وبسييبلذهب

 )ندبةيبلزياسة)
أويبالنخفاض

(198 (197
بلقضايايبلف2ع ةيبملثالة

بلندبة بلعدس بلندبة بلعدس

- 50,0 11 38,5 5 تظلمات من قرارات إدارية

- 9,1 2 0,0 0 األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارية كالترخيص بإنشاء)مرافق

- 9,1 2 0,0 0 عدم تنفيذ العقود اإلدارية املبرمة

100,0 9,1 2 7,7 1 التظلمات الخاصة باالستفادة من الخدمات االجتماعية

- 4,5 1 0,0 0 الشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية

- 4,5 1 0,0 0 الشكايات املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية

- 4,5 1 0,0 0 طلب إعادة النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع امللكية

- 4,5 1 0,0 0 النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة))امللك الخاص للدولة(

- 4,5 1 7,7 1 سحب الرخص اإلدارية

- 0,0 0 46,2 6 قضايا مختلفة

6 ,( 911,1 (( 911,1 93 بملج وع

3()تصنيف الشكايات والتظلمات على أساس اإلحالة املتبادلة ما بين املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،)ومؤسسة الوسيط)

(198 (197

34 27 الشكايات املحالة من املؤسسة على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

12 14 الشكايات املحالة من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان على املؤسسة 

26 29 مج وعيبلشكاياتيبملتباسلةيمايبينيبملؤسدتين

بلغ عدد الشكايات والتظلمات املتداولة بين املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط،)خالل سنة)2018،)ما مجموعه)46)شكاية،)منها)

34)شكاية أحيلت من قبل املؤسسة على املجلس،)و)12)شكاية،)أحيلت من قبل املجلس على املؤسسة.

وينضوي ضمن هذا الصنف من الشكايات ذات الطبيعة الحقوقية واملحالة على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،)ُجملة من القضايا الفرعية،)

وهي على النحو التالي):

( )تأتي في املرتبة األولى تظلمات نزالء)بعض املؤسسات السجنية من ظروف اعتقالهم،)بنسبة)38,2)%)من التظلمات التي تخص هذه الفئة)؛-

( ويلي ذلك في املرتبة الثانية التظلمات املتعلقة بتعثر تنفيذ مقررات هيئة اإلنصاف واملصالحة،)بنسبة)23,5)%)؛-

عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99(82



( تلتها في املرتبة الثالثة،)التظلمات املتعلقة بطلبات التعويض املادي واملعنوي عن مزاعم االختفاء)القسري والتعذيب واالعتقال التعسفي،)-

بنسبة)17,6)%)؛

( وفي املرتبة الرابعة،)نجد التظلمات املتعلقة بمزاعم االنتهاكات بمخافر الشرطة وغيرها من أماكن االحتجاز،)بنسبة)8,8)%)؛-

( -،% (11,9 نسبته) بما  أعاله،) املبين  التصنيف  غير  من  الحقوقي،) الطابع  ذات  القضايا  من  مختلفة  مجموعة  هناك  وأخيرا،) ( 

من التظلمات.)وهي موزعة على عدة قضايا غير مصنفة،)وقليلة من حيث عددها،)بحسب الترتيب التنازلي التالي):)طلبات إجراء)بحث حول)

ظروف الوفاة،)واملساس بحرية التنقل وحق االستقرار،)وطلبات إعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم املستقلة)؛)وطلبات تخص وثائق)

إثبات اإلقامة والهوية)؛)والتظلمات املتعلقة باالنتهاكات الصادرة عن هيئات عمومية.

بلجدوليبألول):

توزيعيبلعدسيبإلج الييللشكاياتيبملحالةيعلىيبملجلسيبلوطنييلحقوقيبإلندانيحدبيصفةيبملشتكين

)ب2سميسنتي)197))و198) 

)ندبةيبلزياسةيأويبالنخفاض
(198 (197

بلصفة
بلندبة) بلعدس بلندبة) بلعدس

40,9 91,2 31 81,5 22 أشخاص ذاتيون

- 8,8 3 11,1 3 مجموعات أشخاص

-100,0 0,0 0 7,4 2 أشخاص اعتباريون

(5, 911,1 32 911,1 (7 بملج وع

بلجدوليبلثاني):

توزيعيبلعدسيبإلج الييلشكاياتيبألشخاصيبلذبت ينيبملحالةيعلىيبملجلسيبلوطنييلحقوقيبإلندانيحدبيبلجنس،)

ب2سميسنتي)197))و198)

)ندبةيبلزياسةيأويبالنخفاض
(198 (197

بلجنس
بلندبة) بلعدس بلندبة) بلعدس

38,1 93,5 29 95,5 21 الرجال

100,0 6,5 2 4,5 1 النساء

21, 911,1 39 911,1 (( بملج وع

99(85 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



بلجدوليبلثالثي:

توزيعيبلعدسيبإلج الييللشكاياتيبملحالةيعلىيبملجلسيبلوطنييلحقوقيبإلندانيحدبيبملصدل
)ب2سميسنتي)197))و198) 

(198 (197
بلع الةيأويبإلقل م

بلندبة بلعدس بلندبة) بلعدس

11,8 4 7,4 2 إقليم الناظور

8,8 3 11,1 3 إقليم العيون

8,8 3 3,7 1 عمالة الدار البيضاء

5,9 2 7,4 2 عمالة مكناس

5,9 2 3,7 1 عمالة وجدة أنجاد

5,9 2 0,0 0 إقليم خريبكة

2,9 1 3,7 1 إقليم السمارة

2,9 1 3,7 1 عمالة طنجة)-)أصيلة

2,9 1 0,0 0 إقليم ميدلت

2,9 1 0,0 0 إقليم الجديدة

2,9 1 0,0 0 إقليم كلميم

2,9 1 0,0 0 عمالة مراكش

2,9 1 3,7 1 إقليم الخميسات

2,9 1 0,0 0 عمالة الرباط

2,9 1 0,0 0 عمالة إنزكان آيت ملول

2,9 1 0,0 0 إقليم الرحامنة

2,9 1 0,0 0 إقليم الفقيه بن صالح

2,9 1 0,0 0 إقليم بوجدور

2,9 1 0,0 0 إقليم تطوان

2,9 1 0,0 0 إقليم كلميم

2,9 1 0,0 0 إقليم ورزازات

2,9 1 0,0 0 إقليم وزان

2,9 1 0,0 0 إقليم الحاجب

2,9 1 0,0 0 مغربي مقيم بهولندا

0,0 0 55,6 15 أقاليم أخرى

911,1 32 911,1 (7 بملج وع
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بلجدوليبل2ببع):

توزيعيبلعدسيبإلج الييللشكاياتيبملحالةيعلىيبملجلسيبلوطنييلحقوقيبإلندانيحدبيبملوبض عيبلف2ع ة،
)ب2سميسنتي)197))و198) 

(198 (197
بلقضايايبملثالة)

بلندبة) بلعدس بلندبة) بلعدس

38,2 13 33,3 9 تظلم السجناء)من وضعياتهم داخل السجون

23,5 8 18,5 5 ملفات معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة

17,6 6 37,0 10 طلبات التعويض عن مزاعم االختفاء)والتعذيب واالعتقال التعسفي

8,8 3 7,4 2
شكايات في شأن مزاعم االعتقال التعسفي واالختطاف واالنتهاكات بمخافر)

الشرطة وغيرها من أماكن االحتجاز)

2,9 1 0,0 0 طلبات إعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم املستقلة

2,9 1 0,0 0 طلب إجراء)بحث حول ظروف الوفاة أو االختفاء

2,9 1 0,0 0 املساس بحرية التنقل وحق االستقرار

2,9 1 0,0 0 طلب وثيقة إلثبات اإلقامة والهوية)

0,0 0 3,7 1 مزاعم انتهاكات صادرة عن هيئات عمومية))رجال األمن والدرك امللكي...(

911,1 32 911,1 (7 بملج وع

ثان ا):)بيان ملا تم البت فيه من الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية املسجلة برسم سنة)2018

تصنيف الشكايات التي تدخل في اختصاص املؤسسة بحسب اإلجراء)املتخذ

بلجدوليبألول):)التظلمات التي تقرر دعوة أصحابها إلى استكمال املعلومات واإلدالء)بوثائق

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

 0,9 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

27,81 432 338 دعوة أصحاب الشكايات والتظلمات إلى استكمال املعلومات واإلدالء)بوثائق

 15,8 12,5 النسبة املئوية من مجموع الشكايات

بلجدوليبلثاني):)التظلمات التي صدر بشأنها مقرر بعدم القبول لعدم استكمال املعلومات واإلدالء)بوثائق

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

30,13 95 73 التظلمات التي صدر بشأنها مقرر بعدم القبول

3,5  2,7 النسبة املئوية من مجموع الشكايات
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بلجدوليبلثالث):)التظلمات التي تمت بشأنها مراسلة اإلدارات ملعرفة موقفها

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-0,23 2110 2115 مراسلة اإلدارات ملعرفة موقفها

 77,1 78,0 النسبة املئوية من مجموع الشكايات

بلجدوليبل2ببع):)التظلمات التي تم حفظها بعد فتح ملفات لها لعدم جديتها

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-33,55 604 909 الشكايات والتظلمات التي تقرر حفظها

 22,1  33,5 النسبة املئوية من مجموع الشكايات

بلجدوليبلخامس):)التظلمات التي أحيلت على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

25,92 34 27 الشكايات املحالة على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

  1,2 1 النسبة املئوية من مجموع الشكايات

بلجدوليبلداسس):)التظلمات التي تبين بعد دراستها أنها ال تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

0,92 2738 2713 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-37,19 76 121 التظلمات التي تبين بعد دراستها أنها تخرج عن اختصاص املؤسسة 

 2,8 4,5 النسبة املئوية من مجموع الشكايات

قبل تحليل املعطيات اإلحصائية املتعلقة بالجداول أعاله،)واملرتبطة أساسا بمرحلة الدراسة واملعالجة،)تجدر اإلشارة إلى ما يلي):

إن الشكاية الواحدة،)يمكن أن يتخذ فيها أكثر من إجراء)خالل مرحلة معالجتها،))مراسلة املتظلم،)مراسلة اإلدارة،)اتخاذ قرار بعدم القبول،)	 

أو الحفظ()؛

هناك انخفاض نسبي لعدد الشكايات التي صدر فيها مقرر بعدم القبول لعدم استكمال أصحابها الوثائق املطلوبة)؛	 

هناك انخفاض طفيف في عدد الشكايات املدروسة التي تمت مراسلة اإلدارات املعنية في شأنها ملعرفة موقفها من مطالب املشتكين)؛	 

هناك انخفاض نسبي في عدد الشكايات والتظلمات التي تقرر حفظها لعدم استكمال العناصر األساسية التي تمكن من النظر فيها،)علما أن)	 

اإلحصائيات املتعلقة بحفظ هذه الشكايات والتظلمات،)تخص مقررات الحفظ املرتبطة بعدم الجدية،)ورد الطلب والتوجيه)؛
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هناك ارتفاع نسبي في عدد الشكايات التي تمت إحالتها على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان)؛	 

)هناك انخفاض واضح في عدد الشكايات التي تبين بعد دراستها أنها ليست من اختصاص املؤسسة.	 

2()تصنيف الشكايات والتظلمات التي تدخل في اختصاص املؤسسة حسب املآل))نتائج املعالجة()

باختالف) (،2018 2110)شكايات خالل سنة) لقد اختلفت النتائج املحصل عليها بخصوص الشكايات املوجهة إلى اإلدارة واملقدرة في)

مواقف اإلدارة وتعاملها مع املراسالت املوجهة إليها،)والتي يمكن تصنيفها كما يلي):

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

-11,35 523 590 العدد
شكايات تعذرت تسويتها من طرف اإلدارات

24,8 27,9 النسبة من املجموع

23,28 826 670 العدد
شكايات في طور الدراسة والتحري باإلدارات

39,1 31,7 النسبة من املجموع

6,4 480 451 العدد شكايات تمت تسويتها من طرف اإلدارات، أو انتهى 

22,7أطراف الخالف إلى حل في شأنها 21,3 النسبة من املجموع

-23,07 170 221 العدد
شكايات تم إرشاد أصحابها من طرف اإلدارات

8,1 10,4 النسبة من املجموع

-39,02 50 82 العدد
شكايات في طور التسوية باإلدارات

2,4 3,9 النسبة من املجموع

-39,60 61 101 العدد
شكايات أثبتت اإلدارات أن ملفاتها معروضة على القضاء

2,9 4,8 النسبة من املجموع

-0,23 (991 (995 مج وعيبلشكاياتيبملوجهةيإلىيبإلسبلبت

يتضح من خالل هذه املعطيات ما يلي):

2110)شكايات موجهة إلى اإلدارات)	  480)قضية من أصل) 2018،)لم تتعد) إن نسبة القضايا التي تمت تسويتها نهائيا خالل سنة)

علما أن مدى تجاوب اإلدارة مع) وهي نسبة تبقى متواضعة جدا مع حجم االنتظارات،) (،%(22,75 أي بنسبة ال تتجاوز) املعنية،)

املساعي التي تبذلها املؤسسة،)يبقى دون التطلعات ودون املستوى املتوخى)؛)كما أن نسبة مهمة من الشكايات،)تم ترحيل معالجتها)

إلى سنة)2019،)بسبب عدم تلقي املؤسسة في شأنها أي جواب ُيذكر من اإلدارات املعنية.
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: 3()تصنيف الشكايات التي تدخل في اختصاص املؤسسة بحسب نسبة التصفية)

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197

1, ( (738 (793 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-19,16 9(21 9532 الشكايات التي تمت تصفيتها

النسبة املئوية) 56,5  25,3 

 يقصد بـ)»تصفية الشكايات«)في هذا التقرير):)الشكايات التي تمت تسويتها،)والشكايات التي صدرت فيها مقررات بعدم القبول،	 

أو الحفظ،)أو التوجيه،)أو رد الطلب،)والشكايات التي أثبتت اإلدارات املعنية بأن ملفاتها معروضة على القضاء.

يتبين من خالل الجدول املبين أعاله،)أن املؤسسة سجلت انخفاضا واضحا في نسبة التصفية خالل سنة)2018،)بحيث لم تتعد)	 

45,3)%)من مجموع الشكايات والتظلمات املسجلة،)وهي النسبة التي لم تسجلها املؤسسة منذ سنة)2011،)وفي املقابل سجلت)

املؤسسة نسبة تصفية متوسطة خالل سنة)2017،)وصلت إلى)56,5)%.

ُيستنتج مما سبق،)أن):

بالنظر إلى حجم الشكايات التي تمت دراستها)	  (
ً
يبقى متواضعا مستوى استجابة بعض اإلدارات املعنية ملطالب املشتكين،) (

وإحالتها عليها)؛

بعض اإلدارات املعنية اتصف موقفها باإليجابية والفعالية في االستجابة لعدد من املطالب التي تقدم بها املشتكون)؛	 

)على وضعية املشتكين املتضررين من أعمالها املجانبة)	 
ً
)املوقف السلبي لبعض اإلدارات اتجاه قرارات املؤسسة،)ينعكس سلبا

للصواب)؛

املواقف السلبية لإلدارات اتجاه قرارات املؤسسة،)يعمق ضعف منسوب الثقة في املؤسسات،)وينمي اإلحساس بالظلم لدى)	 

املرتفق.

ثالثا):)ع ليت ث ل اتيبملؤسدةيعلىيبلصع دينيبلجهوييوبملحلي

في إطار تعزيز أدائها الجهوي واملحلي،)قامت املؤسسة خالل سنة)2018،)بإعطاء)انطالق العمل بنقطة اتصال ببني مالل،)كتصور يدعم)

التوجه العام نحو جهوية متقدمة،)أعطى ويعطي مزيدا من الدينامية للتمثيليات املوجودة،)في دعم مبتغى القرب الجغرافي من املواطنين.

وبالرغم من ضيق مجال تدخل املسؤولين عن هذه الوحدات الخارجية،)فقد استطاعوا تحقيق نتائج مهمة على مستوى تسجيل)

2018،)وفق ما هو مفصل) ومعالجة الشكايات والتظلمات،)وهو ما يستشف من املعطيات اإلحصائيات اإلجمالية املسجلة برسم سنة)

بعده):

بلجدوليبألول):

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197  

5,9  865  378 إجمالي الشكايات والتظلمات املسجلة باملؤسسة)

  ,63 9 9( 9722 الشكايات التي تم تسجيلها على املستويين الجهوي واملحلي

  9 ,38 النسبة املئوية من املجموع 98,5 
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بلجدوليبلثانيي:

ندبةيبلن ويبلدنوية (198 (197  

  ,63 9 9( 9722 الشكايات التي تم تسجيلها على املستويين الجهوي واملحلي

 98,32 9616 9357 الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة

-((1, 3 316 387 الشكايات التي تخرج عن اختصاص املؤسسة

1912)شكاية، 9865)شكاية،)كان نصيب التمثيليات الجهوية واملحلية)  من مجموع الشكايات التي تم حصرها خالل هذه السنة في)

أي ما يمثل نسبة)19,38)%)من إجمالي الشكايات التي سجلتها املؤسسة.

وضمن هذا املجموع،)بلغ عدد الشكايات التي ال تندرج بحكم مواضيعها ضمن اختصاص املؤسسة،)والتي استدعت توجيه وإرشاد)

4,29)%)من) 7127)شكاية من هذا النوع تم تسجيلها خالل هذه السنة باملؤسسة،)وهو ما مثل نسبة) 306)شكايات من أصل) أصحابها،)

املجموع.

والتي تم تتبعها جهويا من طرف مختلف الوحدات الخارجية،  في حين بلغ عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة،)

ما مجموعه)1606)تظلمات،)أي بنسبة تفوق)58,65)%)من مجموع شكايات االختصاص املسجلة وطنيا.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت املندوبيات الجهوية في كل من طنجة وفاس والعيون،)تتولى معالجة التظلمات الواردة عليها في حدود)

معينة،)فإن معالجة امللفات الخاصة بالتمثيلية الجهوية بالدار البيضاء،)واملندوبية املحلية بمكناس،)ونقط االتصال في كل من وجدة)

ومراكش وأكادير،)الزالت تتم على صعيد اإلدارة املركزية.

وتتوزع هذه الشكايات حسب نوعية التمثيليات على الشكل التالي):2

(198 (197

شكايات)

بال تصاص

شكاياتيعدم)

بال تصاص

شكايات)

بال تصاص

شكاياتيعدم)

بال تصاص

451 18 291 20 املندوبية الجهوية طنجة)-)تطوان الحسيمة

253 56 219 18 املندوبية الجهوية فاس4

265 14 193 9 املندوبية الجهوية العيون)

294 161 312 302 املندوبية الجهوية الدار البيضاء)–سطات

177 10 205 7 املندوبية املحلية بمكناس

34 7 35 8 نقطة االتصال مراكش)-آسفي

77 26 62 8 نقطة االتصال سوس)–)ماسة

55 14 40 15 نقطة االتصال)–)الشرق

0 0 0 0 نقطة االتصال بني مالل

9616 316 9357 387 بملج وع

)-)في هذه املرحلة كانت املندوبية الجهوية بفاس واملندوبية املحلية بمكناس تشتغالن في استقاللية عن بعضهما البعض رغم تواجدهما ضمن نفس الجهة))جهة فاس)-)مكناس(. (4
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1()عمل مندوبية جهة طنجة)–)تطوان)-)الحسيمة):

تلقت هذه املندوبية برسم سنة)2018)ما مجموعه)469)شكاية وتظلما،)وعرف عدد الشكايات التي ينطبق عليها اختصاص املؤسسة)

في حين أن الشكايات التي ال يدخل) 451)شكاية،) الى) (291 إرتفاعا ملحوظا،)بحيث انتقل من) (2017 خالل هذه السنة،)مقارنة مع سنة)

شكاية فقط برسم (18 حيث تم تسجيل) عرفت انخفاضا طفيفا،) والتي تم إرشاد أصحابها،)  موضوعها ضمن صالحيات املؤسسة،)

سنة)2018،)مقابل)20)شكاية في السنة املاضية.

أ-)طبيعة الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة):

من خالل التصنيف املرجعي املعتمد من طرف املؤسسة أثناء)معالجة ودراسة الشكايات،)تم تحديد طبيعة القضايا الرئيسية والفرعية)

الواردة على هذه املندوبية،)وفق ما يلي):

بلندبةيمنيبملج وع عدسيبلشكايات

 29,93 135 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

53,43 241 القضايا ذات الطبيعة العقارية

7,53 34 القضايا ذات الطبيعة املالية

8,64 39 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في مواجهة اإلدارة

0,44 2 القضايا ذات الطبيعة الحقوقية

911 259 بملج وع

يتضح من هذه املعطيات أن القضايا ذات الطبيعة العقارية شكلت موضوعا لغالبية الشكايات التي تدخل في االختصاص،)محتلة)

طلبات التعويض عن نزع ؛) ()23( املادي) ويدخل في نطاقها شكايات متعلقة باالعتداء) شكاية،) (241  بذلك املرتبة األولى بما مجموعه)

امللكية))33()؛)طلبات إعادة اإلسكان))152()؛)قضايا تتعلق باألرا�ضي الساللية))23()؛)قضايا تتعلق بامللك الغابوي))7()؛)قضايا تتعلق)

بأمالك الدولة))2()؛)طلبات التعويض عن هدم الدور اآليلة للسقوط))1()؛

كما احتلت الشكايات ذات الطابع اإلداري املرتبة الثانية،)بما مجموعه)135)شكاية،)وقد توزعت هذه الشكايات بين شكايات تتعلق)

بتظلمات من قرارات إدارية))66()؛)وبتظلمات بشأن االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية))23()؛)وبتظلمات خاصة باالستفادة من)

الخدمات االجتماعية))13()؛)وبتظلمات تتعلق باملعاشات املدنية والعسكرية))12()؛)وبتسوية الوضعية اإلدارية))11()؛)وبطلبات استرجاع)
رخص سيارات األجرة))5()؛)وبطلبات الحصول على معلومة))3)()؛)وبتظلمات متعلقة بعدم تنفيذ قرارات جماعية ووالئية))2()؛

وجاءت الشكايات املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في مواجهة بعض اإلدارات،)في املرتبة الثالثة،)بحيث بلغ عددها)39)تظلما)؛

في حين احتلت التظلمات ذات الطبيعة املالية املرتبة الرابعة،)بما مجموعه))34()شكاية،)همت نزاعات مع مؤسسات عمومية))22()؛)

وقضايا مرتبطة بالصفقات العمومية وبالتوريدات))6()؛)وطلبات التعويض عن ملفات املرض))6()؛

وفي املرتبة الخامسة،)جاءت التظلمات املرتبطة بمجال حقوق اإلنسان،)حيث تم تسجيل شكايتين فقط.

ب-)التوزيع الجغرافي لشكايات االختصاص املسجلة لدى هذه املندوبية):

من خالل تصنيف الشكايات الواردة على املؤسسة حسب عماالت وأقاليم جهة طنجة)–)تطوان–)الحسيمة،)تبين أن والية طنجة،)

17)شكاية،) 21)شكاية،)فإقليم العرائش بـ) 42)شكاية،)ثم إقليم الحسيمة بـ) 305)شكايات،)تلتها والية تطوان بـ) تصدرت قائمة الترتيب بـ)

وإقليم شفشاون بـ)16)شكاية،)وإقليم فحص)–)أنجرة بـ)10)شكايات،)إضافة إلى)3)شكايات خصت إقليم وزان،)فضال عن)15)شكاية موزعة)

على باقي عماالت وأقاليم الجهة.)
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باإلضافة إلى ذلك،)توصلت هذه املندوبية الجهوية من مغاربة الخارج،)بما مجموعه)22)شكاية،)توزعت ما بين)8)شكايات تخص مغاربة)

3)شكايات تخص مغاربة) و) و4)شكايات تخص مغاربة مقيمين بهولندا،) و5)شكايات تخص مغاربة مقيمين بفرنسا،) مقيمين ببلجيكا،)

مقيمين بإسبانيا،)في حين سجلت شكاية واحدة تخص مواطنا مقيما بالدانمارك وشكاية تخص مواطنا مقيما بأملانيا.)

ت-)القطاعات املعنية بالتظلمات بحسب تصنيفها الجهوي):

لقد جاء)تصنيف الشكايات حسب القطاعات اإلدارية املعنية بجهة طنجة)-تطوان)-الحسيمة،)كما يلي):

قطاع الداخلية بـ)258)شكاية،)والجماعات الترابية بـ)42)شكاية،)وتهم على الخصوص عدم تمكين املشتكين من التعويض املستحق)	 

عن تخصيص قطعهم األرضية إلحداث مرافق عمومية،)والضرر الالحق باملواطنين جراء)تسليم الرخص أو سحبها،)واالمتناع عن)

تسليم شهادات ووثائق،)وكذا التظلم من عدم تسوية وضعيات إدارية.

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،)بما مجموعه)26)شكاية سجلت في مواجهته،)ومن أبرز القضايا املعنية في هذا الباب)	 

نجد التظلمات املتعلقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية،)وبالتعويض عن نزع امللكية.

20)شكاية،)وتتعلق بتسوية الوضعية اإلدارية واملالية،)	  بـ) قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

باإلضافة إلى التظلم من القرارات اإلدارية املتعلقة بـ):)االنتقال،)اإلعفاء،)...إلـخ.

أما الباقي من الشكايات،)فقد هم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بـ)19)شكاية،)وأمالك الدولة بـ)14)شكاية،)والصندوق املغربي)

الصالح) واملاء) 5)شكايات للمكتب الوطني للكهرباء) و) و6)شكايات لكل من قطاع الضرائب واملحافظة العقارية،) 7)شكايات،) للتقاعد بـ)

للشرب،)و)4)شكايات لكل من قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)وتعاضدية موظفي اإلدارات العمومية،)و3 

شكايات لكل واحد من القطاعات التالية):)القرض الفالحي،)تعاضدية موظفي وزارة التربية الوطنية،)ووزارة اإلسكان،)واملندوبية السامية)

الصحة،) (: إضافة إلى تسجيل شكايتين في مواجهة كل من قطاعات) والعمران،) وزارة السياحة والصناعة التقليدية،) للمياه والغابات،)

الجمارك،)منظمات االحتياط االجتماعي،)الدفاع الوطني،)واألوقاف والشؤون اإلسالمية.)أما باقي الشكايات فتوزعت على قطاعات مختلفة)

بلغت)12)قطاعا.

ث-)نتائج دراسة الشكايات على مستوى املندوبية):

لقد أصدرت املندوبية ما مجموعه)310)مقررات،)وأحالت عشرة))10()مشاريع مقررات على اإلدارة املركزية للمؤسسة.

وهكذا،)تم اتخاذ)147)مقررا برد الطلب،)و38)مقررا بالتسوية،)و25)مقررا بعدم االختصاص.)أما فيما يخص مقررات الحفظ،)فقد)

بلغ عددها)27)مقررا)؛)و42)مقررا بعدم القبول.

2()عمل مندوبية جهة فاس)-)مكناس)

بلغ عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها هذه املندوبية خالل سنة)2018،)ارتفاعا ملحوظا،)بحيث انتقل من)237)شكاية كانت)

املندوبية قد توصلت بها برسم سنة)2017)شكاية،)إلى)309)شكايات.)

وتتوزع هذه الشكايات والتظلمات بين):

253)شكاية،)صنفت ضـمن ما يدخل في مـجال اختصاص املؤسسة،)مقابل)219)شكاية املسجلة برسم سنة)2017.	 

56)شكاية،)تخرج عن اختصاص املؤسسة،)فتحت لها ملفات،)وقامت املندوبية بتوجيه أصحابها.	 

99( 3 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



أ-)الشكايات التي ال تندرج في نطاق اختصاصات املؤسسة):

تلقت هذه املندوبية الـجهوية خالل سنة)2018،)كمـا سبقت اإلشارة ما مـجموعه)56)شكاية ال تندرج ضـمن اختصاص املؤسسة،)وهي)

عبارة عن شكايات تتعلق بنزاعات بين الخواص،)أو طلبات االستفادة من مأذونيات،)أو التدخل قصد الحصول على عمل،)أو مساعدة،)

أو االستفادة من سكن،)دون أن تكون لها أي عالقة بنزاعات أو خالفات أو قرارات أو أعمال إدارية ألحقت حيفا أو تجاوزا أو شططا في)

استعمال السلطة،)بقدر ما تعلقت بنوع من التشكي يعكس األوضاع االجتماعية التي يعيشها أصحابها)؛

وهي شكايات تولت املندوبية إحالتها على الجهات املعنية مباشرة،)أو إرشاد أصـحابها إلى ما يتعين فعله،)وأحيانا،)واعتبارا ملا قد يكتسيه)

األمر من أهمية،)تمت إحاطة الـجهة الـمختصة علما،)التـخاذ ما يفرضه املوقف من إجراءات.

ب-)الشكايات التي تندرج في نطاق صالحيات املؤسسة):

تلقت املندوبية)253)شكاية،)اعتبرت ضمن اختصاص املؤسسة،)منها ما أودعت مباشرة لدى مصالـحها الجهوية،)ومنها ما تـمت إحالته)

عليها من طرف اإلدارة املركزية للمؤسسة،)أو من مندوبيات جهوية أو مـحلية أخرى،)الندراجها ضـمن االختصاص الترابي للـجهة،)مسجلة)

218)شكاية،)أي بزيادة نسبتها) بذلك ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات والتظلمات،)مقارنة مع السنة املاضية التي سجلت ما مجموعه)

.%(16,05

ويمكن تفصيل الشكايات و التظلمات التي تندرج ضمن صالحيات املؤسسة،)على الشكل التالي):

)من حيث طبيعة الشكايات):	 

بلندبةيمنيبملج وع) عدسيبلشكايات

42,68 108 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

28,06 71 القضايا ذات الطبيعة املالية

22,92 58 القضايا ذات الطبيعة العقارية

5,53 14 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام)

0,79 2 القضايا ذات الطبيعة الحقوقية

911 (53 بملج وع

يتضح من هذه املعطيات،)أن ترتيب القضاياداخل جهة فاس مكناس،)جاء)على النحو التالي):)

-)القضايا ذات الطابع اإلداري،)بما مجموعه)108شكايات،)ويتعلق أغلبها بتظلمات من قرارات إدارية،)بما مجموعه)44)شكاية،)تليها)

ثم طلبات الحصول على املعلومة، 34)شكاية،)  الشكايات املتعلقة بحاالت االمتناع عن تسليم شهادات ورخص ووثائق إدارية ب)

12)شكاية،)وكذا التظلمات من عدم تنفيذ قرارات جماعية) بـ) 14)طلبا،)تليها التظلمات من عدم تسوية وضعيات إدارية ومالية،) بـ)

ووالئية،)بلغ عددها)4)شكايات)؛

-)القضايا ذات الطبيعة املالية،)بما مـجموعه)71)شكاية،)في املرتبة الثانية،)وتندرج ضمن هذه الفئة،)النزاعات املتعلقة باملعاشات بما)

مـجموعه)26)شكاية،)تليها الشكايات املرتبطة بالصفقات العمومية،)بـ)20)شكاية،)ثم طلبات التدخل قصد الحصول على التعويضات)

واملنح واإلعانات واملساعدات لبعض الفئات من طرف مؤسسات عمومية،)بـ)25)شكاية)؛
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-)القضايا ذات الطبيعة العقارية،)وبلغ عددها)58)شكاية،)وتشمل النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة،)وامللك الغابوي وأرا�ضي)

17)شكاية،)ثم قضايا االعتداء)املادي على امللكية من طرف) 24)شكاية،)تليها قضايا نزع امللكية،)التي بلغت) الجموع،)بما مـجموعه)

اإلدارة بمجموع)13)شكاية،)أما الباقي وعدده)4)شكايات،)فيخص إعادة اإلسكان والبنايات اآليلة للسقوط)؛

-)قضايا عدم تنفيذ األحكام،)وعددها)14)شكاية)؛)

-)قضايا مرتبطة بحقوق اإلنسان،)شكايتين.

التوزيع الجغرافي لعدد الشكايات بمناطق اختصاص هذه التمثيلية الجهوية):	 

لقد خصت الشكايات املتوصل بها،)عمالة فاس بـما مـجموعه)114)شكاية،)تلتها في الترتيب عمالة إقليم تازة بـ)32)شكاية،)ثم عمالة)

إقليم تاونات بـ)29)شكاية،)وبعدها عمالة إقليم صفرو بـ)22)شكاية،)ثم عمالة إقليم بوملان بـ)14)شكاية،)فإقليم موالي يعقوب بـ)3)شكايات.

هذا فضال عن)32)شكاية،)وردت على املندوبية من جهات أخرى،)و7)شكايات،)مقدمة من مغاربة الخارج.

القطاعات املعنية):)	 

همت الشكايات داخل هذه الجهة عدة قطاعات وفق التفصيل التالي):

-)قطاع الداخلية بـ)60)شكاية،)والجماعات الترابية بـ)52)شكاية،)همت على الـخصوص،)نزع امللكية،)االعتداء)املادي،)تصاميم التهيئة،)

عدم تنفيذ األحكام،)والوضعيات اإلدارية.

38)شكاية،)تتعلق بتسوية الوضعية اإلدارية،)وتسوية وضعية املعاشات،)وطلبات املستحقات عن نزع) بـ) -)قطاع االقتصاد واملالية،)

امللكية،)واالمتناع عن تنفيذ األحكام،)واملنازعات الجبائية والضريبية.

ارتبطت غالبيتها بتسوية الوضعية اإلدارية،) 23)شكاية،) بـ) قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،) (-

وتظلمات من قرارات إدارية،)ومستحقات عن إنـجاز صفقات.

-)قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بـ)13)شكاية،)همت تظلمات من قرارات إدارية،)أو طلبات تسليم)

شواهد إدارية،)أو منازعات ذات صلة بعمليات التـحديد من طرف املحافظة العقارية.

-)قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،)بـ)12)شكاية،)همت االمتناع عن تنفيذ أحكام،)وطلبات التعويض عن نزع امللكية.

-)املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)بـ)9)شكايات،)تتعلق بالربط بالكهرباء،)وطلبات التعويض عن االعتداء)املادي وعن نزع)

امللكية،)وتظلمات من قرارات إدارية.

-)قطاعات األوقاف والشؤون اإلسالمية،)وإدارة الدفاع الوطني،)و الشغل واإلدماج املنهي،)بـ)6)شكايات لكل واحد منها.

-)قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)بـ)4)شكايات وتهم االمتناع عن تنفيذ أحكام قضائية.

-)كل من مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء)العسكريين وقدماء)املحاربين،)ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس،)بـ)

3)شكايات لكل واحدة منهما).

والباقي وعدده)19)شكاية،)تم تسجيله في مواجهة كل من رئاسة الحكومة وقطاعات العدل والصحة والسياحة والنقل الجوي والصناعة)

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والثقافة واالتصال،)والوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة وكتابة الدولة)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلفة بالتكوين املنهي.
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نتائج الدراسة):	 

أصدرت املؤسسة في امللفات املسجلة خالل سنة)2018)بهذه املندوبية،)25)توصية و146)مقررا،)من بينها)66)مقررا برد الطلب،)و33 
مقررا بالتوجيه،)و20)مقررا بتسوية النزاع)؛)و18)مقررا بعدم القبول)؛)و17)مقررا بعدم االختصاص)؛)و12)مقررا بالـحفظ.

3)()عمل مندوبية جهة العيون-)الساقية الحمراء):

بتلقي شكايات وتظلمات املواطنين القاطنين باألقاليم الجنوبية) (،2018 قامت املندوبية الجهوية للمؤسسة بالعيون خالل سنة)
للمملكة،)والتي تضم جهة العيون-)الساقية الحمراء،)جهة كلميم-)واد نون،)وجهة الداخلة)-)وادي الذهب.

14)منها ال تندرج في اختصاص املؤسسة،)في حين بلغ عدد) 279)شكاية،) وقد بلغ عدد الشكايات والتظلمات املتوصل بها ما مجموعه)
الشكايات التي تدخل في اختصاصها)265)شكاية،)مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا،)مقارنة مع السنة الفارطة،)إذ انتقل من)193)شكاية املسجلة)

برسم سنة)2017،)إلى)265)شكاية خالل سنة)2018،)أي بزيادة بلغت)37,31)%).

وعلى غرار السنوات املاضية،)فإن الشكايات املرتبطة بمجال العدالة كانت في مقدمة الشكايات التي ال تدخل في االختصاص،)حيث)
ارتبط أغلب مواضيع هذه الشكايات بالتظلم إما من أحكام قضائية،)أو من طول اإلجراءات في الدعاوى املرفوعة،)أو بالتظلم من قرارات)

النيابة العامة في قضايا معينة.

أو االستفادة من بطاقات) كالحصول على مأذونيات النقل،) وجاءت في املرتبة الثانية الشكايات املتعلقة بمجموعة من الطلبات،)
االنعاش،)أو الحصول على االمتيازات املمنوحة لبعض املواطنين العائدين إلى أرض الوطن،)أو طلبات الحصول على تعويض عن فقدان)

شغل لبعض الفئات.

أما بخصوص الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن صالحيات املؤسسة،)فيمكن تفصيلها على الشكل التالي):

أ-)من حيث طبيعة الشكايات):

بلندبةيمنيبملج وع) عدسيبلشكايات

80,75 214 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

7,92 21 القضايا ذات الطبيعة العقارية

7,54 20 القضايا ذات الطبيعة املالية

2,26 6 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام)

1,50 4 القضايا ذات الطبيعة الحقوقية

911 (65 بملج وع

يتضح من هذه املعطيات،)أن القضايا ذات الطابع اإلداري،)شكلت غالبية الشكايات التي تدخل في االختصاص،)حيث بلغ عددها)214 
179)شكاية.)وقد تمحورت غالبية مواضيع) 19,55)%،)مقارنة مع السنة املاضية التي عرفت تسجيل) شكاية،)مسجلة بذلك زيادة بلغت)
هذه الشكايات،)حول الشكايات املتعلقة بتسوية املعاشات املدنية والعسكرية،)وبعدم االستفادة من الخدمات االجتماعية،)باإلضافة إلى)

التظلم من قرارات إدارية،)وطلبات تسوية وضعيات إدارية ومالية بالنسبة ملوظفي القطاع العمومي.

كما احتلت الشكايات ذات الطبيعة العقارية املرتبة الثانية،)بـ)21)شكاية وهو نفس عدد الشكايات املسجلة في السنة املاضية.)وكان من)
أبرز قضايا هذه الفئة،)الشكايات املتعلقة باالستفادة املزدوجة من البقع األرضية،)ثم التظلمات بشأن األمالك الخاصة للدولة،)خصوصا)
تلك املرتبطة بعدم تفويت ملك لشاغله،)أو عدم إتمام إجراءات البيع،)باإلضافة إلى القضايا املتعلقة باالعتداء)املادي،)أو عدم التعويض)

عن نزع امللكية العقارية.
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وجاءت الشكايات ذات الطبيعة املالية في املرتبة الثالثة،)والتي عرفت هذه السنة ارتفاعا،)حيث انتقلت من)15)شكاية إلى)20)شكاية.)

وتعلقت أغلبها بتظلمات مقاوالت بشأن عدم التوصل بمستحقات مالية مترتبة لها عن إنجاز صفقات عمومية،)باإلضافة إلى الشكايات)

املتعلقة بعدم استرجاع مستحقات مصاريف ملفات طبية.

وفي املرتبة الرابعة،)حلت القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة اإلدارة،)بـ)6)شكايات.

أما الشكايات املتعلقة بمجال حقوق االنسان،)فقد عرفت انخفاضا،)بحيث لم تسجل سوى)04)شكايات،)تمت إحالتها على اللجنة)

الجهوية لحقوق االنسان العيون-)السمارة لالختصاص.

ب-)التوزيع الجغرافي لعدد الشكايات بمناطق اختصاص هذه التمثيلية الجهوية):

لقد سجلت جهة العيون)-)الساقية الحمراء)أكبر عدد من الشكايات مقارنة مع الجهتين املكونتين ملناطق اختصاص هذه التمثيلية)

الجهوية باألقاليم الجنوبية للمملكة.

متبوعة لوحدها،) -الساقية الحمراء) همت جهة العيون) شكاية،) (192 ما مجموعه) (،2018 سجلت املندوبية برسم سنة)  وهكذا،)

بـ)45)شكاية همت جهة كلميم-)واد نون،)ثم جهة الداخلة-)وادي الذهب التي كانت معنية بـ)11)شكاية.

هذا إلى جانب توصل املندوبية خالل الفترة املعنية بهذا التقرير،)بشكايات من خارج الجهات الجنوبية للمملكة،)بلغ عددها هذه السنة)

16)شكاية،)وشكاية واحدة خصت مغاربة الخارج.)

ت-)القطاعات املعنية):

االختصاص، في  املندرجة  بالشكايات  املعنية  اإلدارات  قائمة  بالعيون،) للتقاعد  املغربي  للصندوق  الجهوية  املندوبية   تصدرت 

تليهما األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة العيون-) 31)شكاية،) الساقية الحمراء)ب) 34)شكاية،)متبوعة بوالية جهة العيون-) ب)
بالعيون املحاربين  وقدماء) العسكريين  لقدماء) االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  ملؤسسة  الجهوية  واملندوبية  الحمراء،)  الساقية 

 ب)14)شكاية لكل واحدة منهما.)وفي املرتبة الخامسة،)حلت املديرية الجهوية ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل لألقاليم الجنوبية للمملكة

8)شكايات لكل واحدة.)لتتوزع باقي الشكايات بنسب متفاوتة بين باقي) 9)شكايات،)ثم والية جهة كلميم-)واد نون ووزارة الداخلية ب) ب)

اإلدارات،)و التي بلغ عددها هذه السنة)84)مؤسسة عمومية.)

ث-)نتائج دراسة الشكايات على مستوى املندوبية):

يمكن إجمالها في مراسلة مختلف اإلدارات املعنية بشأنها، اتخذت املندوبية عدة إجراءات،)  بعد الدراسة األولية لهذه الشكايات،)

أو إحالتها لالختصاص بعدما) بوثائق ومستندات الستكمال شروط قبول ملفاتهم،) أو مراسلة أصحاب هذه الشكايات قصد االدالء)

 فتحت لها ملفات وتبين أنها ال تندرج في اختصاص املؤسسة،)أو تم حفظها لعدم استكمال أصحابها للعناصر التي تمكن من البت فيها،

وفق التفصيل التالي):

بلندبةيمنيبملج وع (198

 89,05 236 مراسلة مختلف اإلدارات املعنية

4,52 12 دعوة أصحاب الشكايات والتظلمات إلى استكمال املعلومات واإلدالء)بوثائق

3,39 9 تظلمات صدرت بشأنها مقررات بعدم االختصاص

1,50 4 تظلمات تم حفظها

1,50 4 تظلمات أحيلت على اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون الساقية الحمراء

911 (65 مج وعيبإلج2بءبتيبملتخذة
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كما أصدر ت املؤسسة،)خالل هذه السنة،)195)مقررا بخصوص ملفات رائجة باملندوبية،)تتوزع كالتالي):

)بالتوجيه،)10)مقررات بعدم االختصاص،)10)مقررات بعدم)
ً
)بتسوية النزاع،)24)مقررا

ً
)برد الطلب،)46)مقررا

ً
)بالحفظ،)47)مقررا

ً
58)مقررا

القبول.)

أما بخصوص التوصيات،)فقد أصدرت املؤسسة خالل هذه السنة)7)توصيات،)تتعلق بملفات رائجة باملندوبية.

4)()عمل مندوبية جهة الدار البيضاء)-)سطات)

614)شكاية كانت 455)شكاية وتظلما،)مقابل) 2018،)ما مجموعه)  تلقت مندوبية املؤسسة بجهة الدار البيضاء-سطات خالل سنة)

قد توصلت بها خالل سنة)2017،)مسجلة بذلك انخفاضا واضحا في عدد الشكايات املسجلة بلغت نسبته)25,89)-)%.

وقد توزعت هذه الشكايات والتظلمات بين)294)شكاية وتظلما من اختصاص املندوبية،)مقابل)161)شكاية،)ال تقع ضمن االختصاص)

املعهود به للمندوبية.

أ-)الشكايات والتظلمات التي ال تندرج ضمن اختصاص املندوبية):

يستفاد من حصيلة عمل اإلرشاد والتوجيه الذي قامت به هذه املندوبية،)لفائدة من تم استقبالهم بمقرها،)أن الشكايات الواردة)

 عليها،)همت أساسا قطاع العدل من خالل تظلمات تعلقت بأحكام صادرة في مواجهة الخواص،)أو من عدم تنفيذ األحكام في مواجهتهم،

أو بشأن بطء)اإلجراءات املسطرية،)أو طلبات العفو،)وشكايات ضد مساعدي القضاء...إلـخ.

هذا فضال عن شكايات همت قطاع الداخلية،)من خالل طلبات ذات صلة بمستخدمي اإلنعاش الوطني،)وطلبات تسليم وثائق إدارية،)

وطلبات االستفادة من سكن،)ونزاعات حول أرا�ضي الجموع،)وطلبات الحصول على مأذونيات أو امتيازات.

في حين،)توزعت باقي الشكايات والطلبات على عدة قطاعات أخرى،)تتعلق بمواضيع ذات الصلة بطلبات اإلعفاء)من الرسوم الجبائية)

أو من ضريبة أو ذعيرة،)وطلبات الحصول على مساعدة مادية،)أوطلبات توظيف،)أو نزاعات بنكية)...)إلـخ.

ب-)الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص املندوبية):

لقد بلغ عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها املندوبية برسم سنة)2018،)ما مجموعه)294)شكاية وتظلما،)منها)188)سجلت)

باملندوبية،)و)106)أحيلت عليها لالختصاص الترابي.)

ت-)تصنيف الشكايات حسب نوع القضايا الرئيسية والفرعية):

بلندبةيمنيبملج وع) عدسيبلشكايات

49,31 145 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

25,85 76 القضايا ذات الطبيعة العقارية

10,88 32 القضايا ذات الطبيعة املالية

8,50 25 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام)

5,44 16 القضايا ذات الطبيعة الحقوقية

911 ( 2 بملج وع
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من خالل استقراء)هذه املؤشرات اإلحصائية،)يتضح أن):

القضايا ذات الطبيعة اإلدارية احتلت املرتبة األولى،)بنسبة بلغت)49,3)%،)وقد همت بالخصوص التظلمات من القرارات اإلدارية)	 
بنسبة)20,7)%،)واالمتناع عن تسليم شواهد ووثائق إدارية بنسبة بلغت)11,2)%)؛

اإلسكان	  إعادة  برامج  من  االستفادة  بالخصوص  همت  وقد  (،%25,9 بلغت) بنسبة  العقارية،) الطبيعة  ذات  القضايا   تلتها 
بنسبة)18,4)%)؛

ثم القضايا ذات الطبيعة املالية،)والتي مثلت نسبة)10,9)%،)وتضم هذه الفئة التأخر أو التماطل في تسديد املستحقات ألصحابها،)	 
والقضايا املتعلقة بالصفقات العمومية)؛

أما قضايا عدم تنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض اإلدارات،)فقد بلغت نسبتها)%8,5.	 

ج-)القطاعات املعنية بالتظلمات):

همت الشكايات التي تلقتها املندوبية خالل هذه السنة،)القطاعات التالية):

العماالت والواليات،)بـ)118)شكاية)؛	 

الجماعات الترابية،)بـ)38)شكاية)؛	 

اإلدارة العامة للضرائب،)بـ)12)شكاية)؛	 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات،)بـ)11)شكاية)؛	 

املحافظة على األمالك العقارية،)بشكاية واحدة)؛	 

التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية،)بـ)8)شكايات)؛	 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،)بـ)6)شكايات)؛	 

املكتب الوطني للماء)والكهرباء،)بـ)6)شكايات)؛	 

املكتب الشريف للفوسفاط،)بـ)5)شكايات)؛	 

وتقاسمت قطاعات مختلفة،)80)شكاية.	 

ح-)التوزيع الجغرافي لعدد الشكايات بمناطق اختصاص هذه التمثيلية الجهوية):

تلتها) 190)شكاية،) تصدرت والية وعماالت الدار البيضاء)ترتيب التوزيع الجغرافي للشكايات الواردة على هذه املندوبية بما مجموعه)
عمالة املحمدية بـ)25)شكاية،)ثم عمالة إقليم الجديدة بـ)12)شكاية،)وعمالة إقليم برشيد بـ)11)شكاية،)فإقليم مديونة بـ)7)شكايات،)ثم)
والباقي توزع على عماالت 4)شكايات،) 5)شكايات،)وعمالة إقليم النواصر بـ) 6)شكايات،)فعمالة إقليم بنسليمان بـ)  عمالة سيدي بنور بـ)

)وأقاليم مختلفة.

ث-)نتائج دراسة الشكايات على مستوى املندوبية):

تجدر اإلشارة،)إلى أن املؤسسة أصدرت برسم هذه السنة ما مجموعه)175)مقررا و57)توصية،)في الشكايات املسجلة بهذه املندوبية.

5)()عمل املندوبية املحلية بمكناس)

يبلغ مجموع الشكايات الواردة على هذه املندوبية برسم سنة2018،)187)شكاية،)وتختلف مضامينها بين ما يندرج ضمن اختصاص)
املؤسسة))177)شكاية(،)وما يخرج عن نطاق تدخلها))10)شكايات()؛
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ويمكن تقسيم القضايا املعروضة على املندوبية وفق ما يلي):

أ-)حاالت عدم االختصاص وتفعيل آلية التوجيه واإلرشاد):

10)شكايات.)وتهم التظلم) 2018،)ما مجموعه) بلغ عدد الشكايات التي ال تندرج ضمن االختصاص الواردة على املندوبية برسم سنة)

من األحكام القضائية)؛)ومن بطء)اإلجراءات)؛)ومن عدم البت في الشكايات املقدمة للنيابة العامة)؛)ومن تأخر البت في ملفات رائجة أمام)

؛) ؛)وطلبات إعادة اإلسكان) ؛)وطلبات االمتياز ورخص االستغالل) ؛)ومن تأخر تنفيذ أحكام ضد خواص) ؛)ونزاعات بين خواص) محاكم)

وقضايا أرا�ضي الجموع)؛)وشكايات متعلقة باستغالل أرا�ضي جماعية.

ب-)املعطيات الخاصة بالشكايات املندرجة ضمن االختصاص):

شكاية أحيلت عليها من املصالح املركزية) و25) شكاية سجلت باملندوبية،) (151 ضمنها) شكاية،) (177 بلغ عدد شكايات االختصاص)

للمؤسسة،)وشكاية واحدة أحيلت عليها من املندوبية الجهوية بفاس.

ت-)توزيع شكايات االختصاص حسب العمالة أو اإلقليم):

وردت على املندوبية من عمالة مكناس))111()شكاية،)و)14()شكاية من إقليم الحاجب،)و)5()شكايات من إقليم إفران،)و)47()شكاية)

وردت من مناطق خارج الدائرة الترابية.

ث-)توزيع الشكايات حسب القطاعات اإلدارية):

:)قطاع الداخلية والجماعات الترابية بمجموع))88()شكاية)؛)قطاع التربية) تتوزع شكايات االختصاص على))31()قطاعا إداريا،)منها)

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بمجموع))17()شكاية)؛)ثم كل من الصندوق املغربي للتقاعد ومديرية أمالك الدولة)

بمجموع))8()شكايات)؛)وحلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في املرتبة الرابعة بمجموع))7()شكايات)؛)

والباقي توزع على قطاعات مختلفة.

ج-)طبيعة القضايا املثارة في الشكايات):

قضايا ذات طبيعة إدارية،)بـمجموع))114()شكاية،)وتتعلق بالشطط في استعمال السلطة،)والتظلم من قرارات إدارية،)أو االمتناع)	 

عن تسليم شهادات ووثائق إدارية،)والشكايات املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية،)أو بسحب رخص إدارية)؛

قضايا ذات طبيعة عقارية،)بمجموع))30()شكاية)؛	 

)قضايا ذات طبيعة مالية،)بمجموع))19()شكاية)؛	 

قضايا عدم تنفيذ األحكام في مواجهة اإلدارة،)بـ))6()شكايات)؛	 

)قضايا الضرائب والجبايات والتسجيل،)بـ))4()شكايات)؛	 

قضايا متعلقة باألضرار الالحقة باملواطنين من جراء)أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام،)بـ))4()شكايات.	 

ح-)نتائج معالجة شكايات االختصاص برسم سنة)2018 :

()51( تمت مراسلة اإلدارات املعنية بها بخصوص) (،2018 بعد الدراسة األولية ملجموع الشكايات الواردة على املندوبية برسم سنة)

شكاية،)ومراسلة املعنيين باألمر من أجل استكمال الوثائق بشأن))5()شكايات،)وإحالة))35()شكاية على اإلدارة املركزية لالختصاص))وإحالة)

)3()شكايات على املندوبية الجهوية بفاس.

بالتوجيه، (7 9)بالتسوية،)و) (: 7)توصيات و52)مقررا)  وقد قامت املؤسسة في موضوع الشكايات التي سجلت بهذه املندوبية بإصدار)

و)15)بالحفظ،)و)7)برد الطلب،)و)11)بعدم االختصاص،)و3)بعدم القبول.
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6)()عمل نقط االتصال)

بانطالقة مشجعة،)واصلت نقط االتصال أداء)مهامها املتمثلة أساسا في تقريب خدمات املؤسسة من املرتفقين وتخفيف عبء)تنقلهم)

في أفق تطوير هذه التجربة،)بفتح مندوبيات جهوية كاملة الصالحيات،)وقد حققت) إلى مقرها املركزي،)وتتبع مآل قضاياهم عن قرب،)

النتائج التالية):

أ-)نقطة اتصال املؤسسة بجهة الشرق):

توصلت نقطة االتصال هذه،)بما يناهز)69)شكاية،)منها)55)شكاية تدخل في اختصاص املؤسسة،)و14)شكاية تخرج عن اختصاصها،)

وقد تّم)تسجيل هذه الشكايات وإحالتها جميعا على املؤسسة املركزية قصد املعالجة.

ب-)نقطة اتصال املؤسسة بجهة مراكش)-)آسفي):

شكاية تندرج في) (34 منها) تظلما وشكاية،) (41 تسجيل ما مجموعه) (،2018 آسفي خالل سنة) عرفت نقطة االتصال بجهة مراكش-)

اختصاص املؤسسة،)و7)شكايات تخرج عن اختصاصها،)وقد تمت إحالة الكل على املؤسسة املركزية قصد املعالجة.

ت-)نقطة اتصال املؤسسة بجهة سوس)-ماسة):

سجلت نقطة االتصال بجهة سوس)-ماسة خالل سنة)2018،)ما مجموعه)103)شكايات،)77)منها تندرج ضمن اختصاص املؤسسة،)

في حين أن)26)منها يخرج عن نطاق االختصاص،)وقد تمت إحالة الكل على املؤسسة املركزية قصد املعالجة.

ث-)نقطة اتصال املؤسسة بجهة بني مالل)-)خنيفرة):

لم يتم إعطاء)انطالقة العمل بتمثيلية املؤسسة ببني مالل إال خالل دجنبر)2018،)وبذلك لم يتأت لها تسجيل أي شكاية خالل السنة)

موضوع التقرير.

لببعا):)أوجهيبال تالالتيوبلثغ2بتيبلتييتشوبيعالقةيبإلسبلةيبامل2تفق

سبقت اإلشارة في مقدمة التقرير إلى أن وقوع الخطأ في تدبير الشأن اإلداري محتمل،)إال أن عدم تداركه وعدم الحرص على السقوط)

فيه،)بما يجعل التمادي فيه سلوكا ونمطا،)هو أمر غير مقبول،)وال تجد اإلدارة ما يشفع لها في التراخي في صده وتطويقه.

ولئن كان لهذا التقرير غايات وأبعاد،)حددها النص املنظم له،)تتجلى أساسا في تقديم حصيلة نشاط املؤسسة وآفاق عملها،)فإن)

الوقوف على أوجه االختالالت مع ما صدر من توصيات ومقترحات،)يبقى جوهريا ألنه يهدف إلى تنبيه اإلدارة إلى ما قد يتسرب لدواليبها من)

ممارسات،)ودعوتها إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيحها من إجراءات.)لكن الصعب هو استمرار مالحظة بعض الثغرات ونقط الضعف واالختالالت)

التي أشارت إليها التقارير السنوية السابقة،)باإلضافة إلى ما طرأ منها برسم هذه السنة،)والتي يمكن التمييز فيها بين نوعين من االختالالت):)

أفقية تهم مجوعة من القطاعات،)وعمودية تهم قطاعات بعينها،)وذلك وفق التفصيل التالي):

1()إختالالت أفقية عامة):

أ-)الصعوبات الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة

كثيرا ما يلي إقرار تعديل حكومي إعادة هيكلة تركيبة الحكومة بإحداث وزارات جديدة أو إدماج أخرى وضمها إلى غيرها،)وتكون هناك)

التزامات في ذمة إحدى القطاعات الوزارية املعنية بالتغيير،)والتي لم يعد لها وجود بالصيغة التي كانت عليه أو سبق صدور أحكام،)وينتج)

عن ذلك صعوبات في الوفاء)بهذه االلتزامات أو تنفيذ ما كان قد سبق الحكم به.

ولذلك،)سيكون من املناسب عند إعادة هيكلة القطاعات الوزارية،)األخذ بعين االعتبار قاعدة الحلول لتأمين استمرارية املرفق العام،)

وذلك أثناء)قيام الحكومة بصياغة االختصاصات الجديدة لكل قطاع يطرأ عليه التغيير.
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ب-)البطء)في تنزيل الالتمركز اإلداري

إن التأخر الذي شهده تنزيل الالتمركز اإلداري،)والتأخر في منح املسؤولين الجهويين سلطات فعلية التخاذ القرار،)جعل التدبير اإلداري)

على الصعيد الجهوي يتم على أساس محدودية تحرك املسؤول الجهوي،)ألن سلطة هذا األخير مرتبطة بما سوف يمليه عليه املركز،)

وأحيانا يتخذها مظلة للتملص من املسؤولية،)وليلقي باإلشكال على املركز منتظرا ما يؤمر به في إطار ثقافة موروثة داخل اإلدارة،)وهوما)

يضعف شفافية صنع واتخاذ القرار على املستوى الجهوي،)لذا،)البد من التقدم في هذا املجال.

إن األجوبة املتوصل بها في شأن العديد من التظلمات،)تظهر أن الواقع مازال يعاني من تمركز إداري له تأثير واضح على األداء)املرفقي،)من)

خالل هيمنة اإلدارة املركزية على القرار،)وضعف التنسيق بين املصالح الالممركزة في تنزيل البرامج على املستوى املحلي داخل نفس القطاع،)

مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية.

ومما سجلته املؤسسة في هذا الصدد،)أن املصالح الالممركزة تشتغل بكيفية منعزلة بسبب األولوية التي تعطى لتنزيل االستراتيجيات)

القطاعية من أعلى إلى أسفل بطريقة عمودية،)حيث يشكل عدم التنسيق األفقي صعوبة أو عقبة في تنزيل االستراتيجيات القطاعية.)

واألدهى من ذلك،)أن هذا االنعزال يسجل حتى داخل نفس القطاع الوزاري،)ففي العديد من القطاعات الوزارية ال يزال االتصال والتنسيق)

ضعيفين بين مختلف املصالح الالممركزة.)وعلى وجه التحديد،)فإن التنسيق بين هذه املصالح واملؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية)

يكاد ينعدم كليا.

بما سيتيحه من تقريب للمصالح اإلدارية من) إن التفاعل الترابي مع تظلمات املواطنين يقت�ضي اإلسراع في تنزيل ميثاق الالتمركز،)

املواطنين واالستجابة لحاجياتهم املحلية،)في إطار إدارة الممركزة،)بسلطة تقرير حقيقية تقلص من عدد املخاطبين،)عوض أن تكون مجرد)

جهة استقبال وتواصل.

2()إخالالت عمودية قطاعية):

أ-)تعثر تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة

يعتبر موضوع عدم تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة من بين املواضيع التي تناولها الخطاب امللكي السامي،)بمناسبة افتتاح الدورة)

الخريفية للبرملان بتاريخ)14)أكتوبر)2016،)حيث قال جاللته):)»بملوبطنييشتكييبكث1ةيمنيطوليوتعق ديبملداط2يبلقضائ ةيومنيعدميتنف ذ)

بألحكاميو اصةيفييموبجهةيبإلسبلة.

ف نيغي1يبملفهوميأنيتدلبيبإلسبلةيبملوبطنيحقوقه،)وهييبلتيييجبيأنيتصونهايوتدبفعيعنها،)وك فيملدؤوليأنييع2قليحصولهيعليها)

وقديصدليبشأنهايحكميقضائيينهائي؟«

وهو املوضوع القديم/الجديد،)الذي يستأثر كل يوم بانشغال الفاعلين واملهتمين،)وتدبج به مضامين البالغات واملقاالت الصحفية،)ومع)

ذلك،)وباالستناد إلى نسبة التظلمات من عدم تنفيذ األحكام التي تشكل)6,8)%)من التظلمات التي تدخل في نطاق اختصاص املؤسسة،)

يمكن القول إن اإلدارة عجزت عن التغلب على هذا االختالل من زاويتين):

)من زاوية األداءات املالية	 

 أيا كانت األسباب واملبررات املتمسك بها في موضوع عدم تنفيذ األحكام،)والتي هي في الغالب مجرد أسباب تقنية،)فإنه من الصعب

أن نجعل مالءة ذمة اإلدارة ومصداقيتها موضع شك،)ينضاف إلى باقي العوامل األخرى املاسة بـ)»الثقة الواجبة«)مبدئيا فيها،)من خالل)

ترسيخ صورة سلبية لدى املتقاضين مفادها أن اإلدارة ليست فقط غير مبادرة إلى التنفيذ في اآلجال املعقولة،)بل هي أيضا متماطلة فيه،)

وفي حاالت أخرى ممتنعة عن التنفيذ.
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إن التأخر والتماطل في تنفيذ األحكام النهائية،)يجعل املحكوم له يبادر إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري للضغط على اإلدارة من قبيل):

- الحجز على أموال اإلدارات

إن املؤسسة وهي تقف عند تنامي اللجوء)إلى هذه املسطرة،)لتؤكد أنه من األمور غير املقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين املرتفق)

و املرفق العمومي،)أن تصل اإلدارات إلى املوقف الذي يقدم فيه األغيار على الحجز على أموالها.)وألن الحجز تحجير وتقييد وغل يد،)فأي)

مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها؟)والحال أن هيبتها في مالءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها ألحكام)

القضاء.

نعم إن القضاء)ال يستجيب لطلبات الحجز التحفظي على اإلدارات،)من منطلق أن عسرها وتلكؤها غير متوقع،)لكنه يستجيب لطلبات)

كلما اتضح له أن هناك تعنتا وتماطال لإلدارة وأنها ال تتخذ أي مبادرة لتنفيذ ما هو محكوم به في مواجهتها،)طاملا  الحجوز التنفيذية،)

أن الحجز على ممتلكاتها وأموالها ال يعرقل السير العادي للمرافق العمومية.

- فرض الغرامة التهديدية المتناع اإلدارة عن التنفيذ

نفس املنطق التحليلي يسري على الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة لإلجبار على تنفيذ األحكام القضائية،)وترتيب آثار االمتناع على)

ذلك،)لجبر كل ضرر يلحق باملحكوم له جراء)عدم التنفيذ،)وفضال عما يشكله ذلك من خدش لسمعة اإلدارة،)فإنه يشكل أيضا إثقاال)

لكاهلها بتحمل إضافي ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية.

إن املؤسسة وهي واعية بما قد تتمسك به اإلدارة من مبررات تقنية،)واعتبارات مالية،)أو ميزانياتية أو محاسباتية،)ال يمكنها أن تقبل)

وإهدارا صريحا للحق في التقا�ضي،)من منطلق  بأن تكون هذه املبررات سندا لتملص اإلدارة من تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهتها،)

أال جدوى من حكم ال نفاذ له)؛)وترى أن األمر يحتاج إلى مزيد من االهتمام،)وإلى ضرورة إيجاد الحلول املناسبة التي من شأنها الحد من)

إشكالية عدم تنفيذ األحكام،)بما في ذلك التفكير في مركزة موضوع تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة في جهاز أو آلية أو وحدة أو)

مؤسسة تقع تحت اإلشراف املباشر لرئيس الحكومة كرئيس لإلدارة،)أو لقطاع االقتصاد واملالية،)وإعادة النظر في توزيع كتلة امليزانية،)

وجدولة النفقات اإلجبارية التي من بينها تنفيذ األحكام.

من زاوية ترتيب اآلثار القانونية على إلغاء)القرار اإلداري الفردي	 

 في إطار ما يعرفه موضوع تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة من اختالالت،)ومن خالل تحليل ما توصلت به املؤسسة من تظلمات

تبين أن بعض اإلدارات كثيرا ما تتمسك في مجال تنفيذ هذا النوع من األحكام) مقررات إدارية فردية،) وال سيما تلك املرتبطة بإلغاء)

 باالكتفاء)باإلرجاع إلى العمل فقط،)وتدفع بأنها في وضعية تنفيذ كامل،)والحال أن الحكم أمر باإلرجاع إلى العمل و)»ترتيب اآلثار القانونية«.

وقد استقر القضاء)في عدة أحكام تفسيرية على أن املقصود بذلك،)هو إعطاء)املحكوم له كامل الحقوق املستحقة له،)بعد اعتبار القرار)

امللغى كأن لم يكن،)ويدخل فيها فضال عن اإلرجاع إلى العمل،)مستحقات أجرته وترقيته،)غير أن اإلدارات تسلك في هذا الشأن مسالك)

شتى يطبعها كثير من التعقيد واالختالف في املواقف،)ذلك أن البعض منها تمكن املحكوم له من األجر عن سنوات التوقيف،)واآلخر يعارض)

ويدفع بأن األجر مقابل العمل،)وتواجه املحكوم له بضرورة استصدار حكم آخر يق�ضي له بالتعويض عن أيام التوقيف عن العمل،)علما)

أن التعويض الذي يمكن أن تق�ضي به املحاكم في مثل هذه الحاالت ال يمكن أن يقل عن مستحقات راتبه الشهري طوال مدة التوقف.

إن توصيات املؤسسة الصادرة في املوضوع واضحة،)ومنسجمة مع قواعد العدل واإلنصاف ومع ما استقر عليه العمل القضائي الذي)

هو الساهر على التطبيق السليم للقانون،)فيما ذهبت إليه من أن اإلدارة هي املسؤولة بقرارها غير املشروع عن عدم استفادة املحكوم له)

من األجر،)وهي املعنية وامللزمة بإعادة صرفه.

باإلضافة إلى ما تقدم،)هناك ممارسات أخرى تم الوقوف عليها في موضوع التعثرات التي تهم تنفيذ األحكام من قبيل االستمرار في)
1944)رغم إلغائها بمقتضيات قانون املسطرة املدنية.)وينضاف إلى هذا قيام) 14)يونيو) التمسك بمقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في)

بعض اإلدارات املحكوم في مواجهتها،)بمطالبة املحكوم له بتمكينها من النسخة التنفيذية،)والحال أن هذا األخير سبق له اإلدالء)بها لدى)

املحكمة عند فتح ملف التنفيذ،)وهي مالزمة له إلى حين انتهاء)إجراءاته بالتنفيذ الفعلي)؛
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وكل هذه املمارسات تجعل الجهر بسمو القانون وسيادته،)وحجية األحكام ومصداقيتها،)على محك واقع تشريعي يجعل تنفيذ األحكام)

من النفقات الضرورية التي يتعين جدولتها باألولوية في امليزانيات القطاعية،)وواقع ميزانياتي ال يخصص لتنفيذ األحكام إال النزر القليل.

إن من مظاهر الحكامة أن تكون اإلدارة التي تجسد الدولة في منآى عن هذه املواقف.)ولذلك،)حري باإلدارات أن تبادر إلى تنفيذ ما ترتب)

في ذمتها.

ب)-)عدم االلتزام باملسطرة القانونية لنزع امللكية

يعتبر هذا املوضوع بما يتولد عنه من إشكاليات كذلك،)من املواضيع التي تناولها جاللة امللك،)نصره هللا،في خطابه السامي بمناسبة)

افتتاح الدورة الخريفية للبرملان بتاريخ)14)أكتوبر)2016،)حيث أشار إلى أن)»...بلعديديمنيبملوبطنينييشتكونيمنيقضاياينزعيبمللك ة،)ألن)

بلدولةيلميتقميبتعويضهميعنيأمالكهم،)أويلتأ ي1يع ل ةيبلتعويضيلدنوبتيطويلةيتض2يب صالحهم،)أويألنيمبلغيبلتعويضيأقليمن)

ث نيبلب عيبملع وليبه،)وغي1هايمنيبألسباب«.

وأضاف جاللته قائال):)»)إنينزعيبمللك ةييجبيأنييتميلض2ولةيبملصلحةيبلعامةيبلقصوى،)وأنييتميبلتعويضيطبقايلألسعاليبملع ول)

بها،)فيينفسيتاليخيبلق اميبهذهيبلع ل ةيمعيتبد طيمداط2يبلحصوليعل ه.

واليينبغييأنييتميتغ ي1يوضع ةيبأللضيبلتييتمينزعها،)وتحويلهايألغ2بضيتجالية،)أويتفويتهايمنيأجليبملضالااتيبلعقالية).«

ومع ذلك ظل موضوع نزع امللكية حاضرا في النقاش،)بالنظر إلى نسبة التظلمات املتعلقة به،)بحيث تشكل)3,8)%)من مجموع التظلمات)

التي تندرج في نطاق اختصاص املؤسسة،)وباالستناد إلى األجوبة املتوصل بها في املوضوع،)يمكن القول،)إن القطاعات املعنية واعية باألمر)

وتناولته في عدة مناظرات ذات الصلة بالعدالة العقارية،)وخرجت فيه بتوصيات،)وفتحت فيه نقاشات،)وانتدبت إليه لجان تلو أخرى،)

وحددت فيه التوجهات ورسمت الخطط،)إال أن التنزيل والتنفيذ لم يتقدم بالشكل املنتظر.

وتعددا) وتضاربا في تحديد قيمة التعويض في غياب معايير مرجعية شفافة،) لقد تم الوقوف على أن هناك تعقيدات مسطرية،)

للمتدخلين،)كما أن تقدير املالءمة مطلق وغير مؤطر بمحددات،)حيث يتم اإلقدام على نزع امللكية دون التأكد من توفر الغالف املالي الكافي)

لتغطية ومواجهة تكلفة ذلك،)مما يتسبب في التأخر في توصل املالكين بمستحقاتهم.

هذا فضال عن أن بعض العقارات ال تستغل فيما خصص لها من أغراض باسم نزع امللكية.

ينضاف إلى ذلك،)استمرار إثقال السجالت والرسوم العقارية بمقررات نزع امللكية،)من غير أن يتم التشطيب عليها،)رغم مرور املدة)

القانونية املحددة وعدم اإلعمال الفعلي للمسطرة.

إن ما يقلق وما يجب أن تتعبأ اإلدارة لتطويقه،)هو إيجاد أجوبة مقنعة،)ملشتكين نزعت أراضيهم،)ولم ينصفوا في تحديد التعويض)

الحقيقي بسبب طول املسطرة وتعقدها وكثرة املتدخلين فيها،)وعدم تناسب الثمن املقترح من طرف لجنة التقييم مع األثمنة الفعلية)

املتداولة على أرض الواقع،)مما يجعلهم يرفضونه،)ويضطرون إلى اللجوء)إلى القضاء)لتحديد التعويض املناسب،)ينضاف إلى ذلك عدم)

توصلهم بمستحقاتهم رغم طول الفترة.)وهو ما يدعونا إلى تكرار القول،)بأن على اإلدارة أن تلتزم اإلنصاف لتكون عملية نزع امللكية مصدر)

اعتزاز ال سبب إزعاج.)

لذا،)تؤكد املؤسسة ما سبقت الدعوة إليه من ضرورة تدخل املشرع،)قصد إعادة ترتيب الضوابط املتعلقة بمسطرة نزع امللكية،)

بالشكل الذي يكفل حسن إعمالها فيما أعدت له،)وتمكين املتضررين من تعويض عادل ومنصف داخل أجل معقول.

ت-)اختالالت بشأن تدبير البرامج االجتماعية للسكن

لقد ظل هذا املوضوع مثارا لعدة شكايات،)محاطا بإشكاليات وانتقادات مختلفة،)إذ بقدر ما له من أهمية لالرتقاء)بالساكنة إلى معيش)

الئق،)بقدر ما يفرز صعوبات ومضاربات مردها عدم ضبط املشروع من كل جوانبه بإحصاء)دقيق ومعقول ومتوافق عليه،)استنادا إلى)

معايير ومواصفات واضحة،)والبدء)في إنجاز املشروع من غير تسوية الوضعية القانونية للعقار أو عدم تصفية الوعاء)العقاري املخصص له.
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كما أن العملية تتسلل إليها بعض املمارسات التي تختلف في دواعيها وأهدافها،)وتؤثر على األبعاد اإلنسانية واالجتماعية لهذه البرامج.

إن تحليل التظلمات التي توصلت بها املؤسسة في هذا الشأن،)والتي شكلت)4,5)%،)أظهرت عدم توحيد مساطر االستفادة من برامج)

إعادة إسكان قاطني دور الصفيح التي تختلف من جهة ألخرى،)وكذا عدم تطبيق برنامج وطني يحدد بدقة شروط االستفادة)؛)ذلك أن)
اإلدارة تمنح لقاطني بعض املساكن الصفيحية شواهد الهدم،)موقعة من طرف من يجب،)والتي تعتبر وثيقة أساسية في االستفادة،)دون)

أن يتم تمكين أصحاب تلك الشواهد من االستفادة فعال.)

و املؤسسة،)وقد وقفت على صوابية بعض حاالت االمتناع عن تمكين الطالب من االستفادة رغم توفره على الشهادة املذكورة،)فإن)

الوضع بالنسبة لعدد من الحاالت األخرى لم يكن كذلك،)ولم تتمكن اإلدارة من تبرير امتناعها عن تعويض املشتكين،)وذلك راجع باألساس)

إلى عدم ضبطها لهذه املسطرة.

كما أن هناك عدة حاالت من املستفيدين الذين دفعوا مبالغ مالية على شكل أقساط من أجل االستفادة دون أن يتمكنوا من ذلك،)

 لكون مشروع إعادة اإليواء)لم ير النور،)وتظل اإلدارة تماطلهم في إرجاع تلك املبالغ التي مر على استخالصها ما يزيد عن عشرين سنة،

أو ليواجهوا في نهاية املطاف بنفاد املنتوج دون تعويض أو جبر للضرر على األقل في صورة االستفادة في إطار مشروع آخر.

كون بعض معتمري الدور اآليلة للسقوط التي تستوجب هدمها كليا لكونها أصبحت تشكل خطرا على الساكنة) ينضاف إلى ذلك،)

واملارة،)ال تنطبق عليهم معايير االستفادة من برامج إعادة إيواء)قاطني دور الصفيح،)على اعتبار أنهم غير مشمولين بعمليات اإلحصاء.

لذا،)يحتاج األمر إلى مزيد من الضبط في نطاق مساطر وإجراءات شفافة وواضحة.

ث-)بطء)وتيرة إصالح نظام املعاش

هذا املوضوع الذي شكلت التظلمات املتعلقة به ما نسبته)12,5)%)تعي الحكومة مدى أهميته،)وصرحت في عدة مناسبات أنها بصدد)

إعادة النظر فيه،)وقالت فيه العديد من الهيئات واملؤسسات كلمتها،)واعتبارا لحجم التشكيات،)ارتأت املؤسسة التأكيد على أن وتيرة)

معالجته تحتاج إلى تسريع،)سواء)من حيث حده األدنى،)أو من حيث دائرة املستفيدين منه،)أو من حيث شكل املساهمات التي تتم لهذا)

الغرض،)بالشكل الذي يضمن الحفاظ على التوازن املؤمن ملالءة واستمرارية الخدمة من جهة،)والتكافل والتعاضد لضمان عيش كريم)

من جهة أخرى.

ج-)أخطاء)تشوب عملية تدبير الوضعيات الفردية

يتزايد عدد التظلمات الواردة على املؤسسة من قرارات إدارية،)إذ بلغت برسم هذه السنة ما نسبته)21,1)%)من مجموع التظلمات التي)
تدخل ضمن اختصاصها،)رغم تناول املوضوع من لدن املؤسسة في تقارير عديدة.

ولعل الشق األوفر من هذه االختالالت أساسه عدم التنسيق فيما بين اإلدارات،)ومحدودية الرؤية،)وغياب االحتراز واالحتياط،)وغياب)

التقيد باملقتضيات الجاري بها العمل قبل اإلقدام على اتخاذ أي مقرر،)األمر الذي يترتب عنه فضال عن ذلك،)التأخر في تحيين املعطيات)

ذات الصلة بالوضعيات اإلدارية واملالية للموظفين ومواكبة االستحقاقات.

1-)العزل أو التوقيف عن ممارسة املهام دون احترام املساطر الجاري بها العمل

لقد الحظت املؤسسة أن بعض اإلدارات تلجأ إلى تحريك املساطر التأديبية في مواجهة منتسبيها باالستناد إلى أفعال ووقائع في وقت)

يكون القضاء)الجنائي قد وضع يده عليها،)وتصدر مقررات تأديبية قبل بت القضاء)بشأن نفس الوقائع،)في مخالفة صريحة للمقتضيات)

وهو ما يطرح إشكال مدى مشروعية املقرر التأديبي خاصة بعدما ينتهي الحكم القضائي إلى إقرار براءة) القانونية الجاري بها العمل،)

الشخص املتابع من أجل الوقائع التي كانت سند تحريك الدعوى العمومية واملتابعة التأديبية بذات الوصف.

وعند املطالبة بالرجوع إلى العمل وإلغاء)املقرر التأديبي،)تمتنع اإلدارة وتتمسك بموقفها،)لكن باالعتماد على تعليالت جديدة ال تمت إلى)

األسباب الظاهرة التي بني عليها القرار التأديبي.
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إن املؤسسة وهي تضع نصب أعينها املبدأ القائل)»باستقاللية املتابعة التأديبية عن املتابعة الجنائية«،)سبق لها أن ذكرت أكثر من مرة)

بضرورة إيقاف كل مسطرة تأديبية مؤسسة على نفس الوقائع املعروضة أمام القضاء،)أو تأسيس املتابعة التأديبية على وقائع وأوصاف غير)

التي يبحث فيها القضاء.)ورغم ذلك،)الزالت املؤسسة تسجل تظلمات مشتكين بوضعيات خلفتها مثل هذه االختالالت.

كما لوحظ في بعض قرارات العزل أنها تنص على)»استفادة املوظف املعزول من راتب املعاش«،)دون التأكد من توفره على عدد سنوات)

العمل الالزمة،)ليواجه املعني،)بعد مرور املدة،)بعدم أحقيته فيه لعدم توفره على سنوات العمل املطلوبة،)ال�ضيء)الذي يفوت عليه فرصة)

املطالبة باسترجاع مجموع مساهماته،)والتي حدد لها املشرع أجل عشر سنوات من تاريخ العزل.

2-)ترقيات من غير التأكد من األحقية فيها،)ومن غير التأكد من وجود مناصب مالية قادرة على استيعابها.

لئن كان حسن تدبير الوضعيات الفردية يستوجب بالضرورة،)حرص املسؤولين على بلورة ما يقدم عليه قطاعهم من ترقية العاملين به)

في مدارج السالليم اإلدارية،)وتمكينهم من كافة حقوقهم،)ومستحقاتهم املالية،)وكان من املفروض أيضا،)أال تتم الترقية،)إال في إطار مناصب)

مالية كفيلة باستيعابها،)أو البحث عن مداخيل جديدة،)لتسوية الوضعيات،)فقد تبين للمؤسسة أن عددا من املوظفين،)خاصة من بين)

املنتمين ألسالك الجماعات الترابية،)يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم اإلدارية واملالية بعد ترقيتهم،)في حين تتمسك اإلدارة بعدم توفرها)

على االعتمادات الكافية لذلك.

3-)عدم احترام املجالس الصحية لآلجال القانونية)

قد يتعرض بعض املوظفين لوعكات صحية أثناء)مزاولة عملهم،)تستدعي توقفهم مؤقتا عن العمل إلى حين عرضهم على أنظار املجلس)

الصحي،)الذي يتعين عليه البت في امللف الطبي في مدة أقصاها)30)يوما،)إال أن املالحظ،)هو عدم احترام املجلس الصحي لآلجال املقررة)

قانونا للنظر في امللفات املعروضة عليه،)مما يترتب عنه االستمرار في صرف األجر لفائدة املعني باألمر لعدة شهور،)إلى حين البت في وضعيته،)

وفي حالة ما إذا تقررت إحالته على التقاعد لعدم القدرة على االستمرار في العمل،)تتم مطالبته باسترداد مجموع املبالغ التي تم صرفها له)؛

 إن هذا الوضع غير مقبول،)ألن املعني باألمر ال يد له في التأخير،)وكان من الواجب أن يعقد املجلس الصحي داخل اآلجال القانونية،

وإال سيكون من غير املنصف أن تطالبه اإلدارة باسترجاع ما تم صرفه له من أجور.

ح-)تعثر تصفية الصفقات والطلبيات العمومية)

سجلت املؤسسة بخصوص هذا املوضوع مالحظات كثيرة،)إذ بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،)التي أسند إليها)

املشرع صالحية النظر في بعض الشكايات املقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية،)لم تنقص من حجم ما يتوارد على املؤسسة)

من تشكيات.)

إن ما توصلت به املؤسسة من شكايات حول موضوع الصفقات واألشغال التي أنجزت لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية،)

تظهر بجالء)أن اإلشكاليات ترجع للعمل اليومي وما أفرزه من ممارسات من قبيل):)أشغال مأذون فيها أو مطلوب القيام بها خارج مسطرة)

الصفقات،)ويتعدى مبلغها سقف املالحق املسموح بها وتنجز بدون أوامر الخدمة،)ويتم التأكد من تنفيذها واستالمها واإلشهاد بذلك،)

ِرد أو صاحب) ورغم كل هذا يتعذر الوفاء)بمقابلها،)وكل مسؤول يتذرع بعدم وجود حل رغم اإلقرار بعمارة ذمة اإلدارة بمقابلها،)ألن املوَّ

الصفقة قام بها.

ويعظم اإلشكال أكثر عندما يتعذر تسوية مقابلها داخل السنة املالية التي أنجزت فيها،)وال يكون من حل لدى اإلدارة إال مطالبة صاحب)

الصفقة باللجوء)إلى القضاء)الستصدار حكم،)ألن ذلك يسهل األداء.

فكيف لإلدارة،)وهي تقر بمديونتها أن تعلق األداء)على حكم،)وأن توجه املشتكي إلى مقاضاتها؟

إن هذه املمارسات،)تؤخذ بأنها استهتار وعدم جدية اإلدارة في الوفاء)بالتزاماتها،)فضال عن أن في مثل هذه السلوكيات إرهاق للمستحق،)

وتحريض على املس بنزاهة اإلجراءات اإلدارية،)باإلضافة إلى آثارها املباشرة على الوضعيات املالية للمقاوالت،)خاصة الصغيرة واملتوسطة،)

واالستمرار في مزاولة أنشطتها،)بسبب الخلل في تحصيل مستحقاتها.
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خ-)التدبير املعيب لتصاميم التهيئة

تعتبر االختالالت املتعلقة بتصاميم التهيئة من بين االختالالت التي تكررت إثارتها في تقارير سابقة،)ولقد كان للمؤسسة،)أن عقدت يوما)

دراسيا في املوضوع بشراكة مع الوزارة الوصية سنة)2013،)انتهت إلى إقرار خالصات،)جسدتها الدوريتان الصادرتان عن وزارة اإلسكان)

والتعمير،)األولى بتاريخ)10)دجنبر)2012،)والثانية بتاريخ)16)مارس)2016،)واللتان تؤكدان على)»تعميم وتحيين التغطية بتصاميم التهيئة،)

وكذا السهر على برمجة إعداد تلك التصاميم بالشكل الذي يتيح املصادقة عليها،)تزامنا مع انتهاء)اآلثار املترتبة عن إعالن املنفعة العامة،)

مع الحرص على عدم إعادة برمجة مرافق وتجهيزات عامة بتصاميم التهيئة الجديدة،)بنفس املواقع التي كانت واردة بالتصاميم املنتهية آثار)

املنفعة العامة بشأنها«،)ومع ذلك فإن املؤسسة تلمس عدم تجاوب الوكاالت الحضرية مع ما جاء)فيها،)وعدم تنزيلها على أرض الواقع إعماال)

للتوصيات الصادرة عن هذه املؤسسة الدستورية.

ومن خالل معالجة الشكايات ذات الصلة بتصاميم التهيئة سجلت املؤسسة املالحظات التالية):

إن مسطرة وضع تصاميم التهيئة تبقى عموما معقدة)؛	 

يستغرق تنزيل تصاميم التهيئة على أرض الواقع أكثر مما هو محدد في القانون كآجال)؛	 

اختيارات وتحديد االرتفاقات يتم،)أحيانا بشكل أحادي،)وفي غياب القطاعات الحكومية املعنية به،)وهو ما يظهر عدم احتياجها)	 

لذلك أو عدم إمكانية توفير مؤونة الستمالك تلك األرا�ضي)؛

أجل التصميم يبقى طويال نسبيا،)السيما وأنه ال يمكن تعديله بالتنازل عن بعض التخصيصات التي يظهر أال جدوى منها)؛	 

الرضائي داخل أجل محدد تحت طائلة سقوط)	  عدم التزام القطاعات الحكومية بنهج وسلوك مسطرة نزع امللكية أو االقتناء)

التخصيص)؛

تمسك الوكاالت الحضرية بالتخصيص رغم انتهاء)أجل تصميم التهيئة بعد مرور عشر سنوات على نشر املرسوم باملصادقة عليه)	 

من التصرف في عقارهم 10)سنوات،) املحددة في) طيلة مدة التصميم املذكور،) ويبقى املالكون محرومين،)  بالجريدة الرسمية.)

بأي نوع من أنواع التصرفات،)ليفاجأوا،)في آخر املطاف،)وبعد انتهاء)صالحية تصميم التهيئة،)بعدم إمكانية السماح لهم بالتصرف)

الكامل فيه بدعوى أن الوكالة الحضرية ال يجب أن تبقي على العدم،)وبالتالي الحفاظ على التصميم املنتهية صالحيته،)إلى حين)

إعداد تصميم تهيئة جديد بما يتطلبه ذلك من مزيد من الوقت)؛

امتناع الوكاالت الحضرية عن تمكين أصحاب األرا�ضي من مذكرة املعلومات التعميرية ال تحمل ما كان قد نص عليه التصميم)	 

املنتهية صالحيته.)وبالتالي،)فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح،)هو ما الفائدة من انتهاء)صالحية تصميم التهيئة إذا لم يكن)

 ليعبر عن انتهاء)اآلثار املترتبة عنه،)وذلك بتمكين املالكين من بطاقة معلومات خالية من أي تخصيص،)خاصة وأن املذكرة املذكورة

)تعتبر املنطلق األول الذي يعطي للمالكين حرية التصرف في ملكيتهم وهو املوقف الذي كان موضوع توصية من املؤسسة،)ال زال)

تنزيلها يعرف تعثرا نعتقد أنه غير مقبول،)وال ينسجم مع دولة الحق والقانون واملؤسسات)؛

إعادة برمجة نفس التخصيصات في تصميم التهيئة املوالي،)رغم أن القانون يمنع ذلك،)لنجد أن اإلدارة تكرر إدراج نفس املشاريع)	 

فيما يأتي من تصاميم الحقة)؛

املشرع ال يسمح للمالك بإنجازهم املشاريع التي خصصت فوق عقاراتهم،)كأن يشيدوا مدارس أو مصحات أو سكنا اجتماعيا إلى)	 

غير ذلك مما هو مسموح به للخواص.
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د-)االختالالت ذات الصلة بالتغطية الصحية

لئن كان هناك مجهود في تحسين خدمات التغطية الصحية،)فإن املؤسسة ما فتئت تتوصل بشكايات يطالب أصحابها بالتعويض عن)

بعض األدوية من طرف مؤسسات االحتياط االجتماعي التي قابلت طلباتهم بالرفض بدعوى أن هذه األدوية،)وبالرغم من كونها مرخص)

ببيعها من لدن الصيدليات باملغرب،)إال أنها لم تدخل بعد ضمن قائمة األدوية املعوض عنها،)بالرغم من أنها توصف لألمراض املزمنة)

والخطيرة.

وقد تبين للمؤسسة أن ذلك يتطلب مسطرة طويلة ومعقدة مع كثرة الفاعلين واملتدخلين فيها.)وسبق لها أن رفعت،)خالل سنة)2017،)

التي تضطلع بمهام ضبط وتأطير نظام) الذي أكد في جوابه أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،) تقريرا في هذا الشأن إلى وزير الصحة،)

التأمين الصحي اإلجباري األسا�ضي عن املرض،)والسهر على احترام مقتضيات القانون املتعلقة بالتغطية الصحية األساسية،)باإلضافة الى)

تدبير املوارد املمنوحة لنظام املساعدة الطبية))راميد(،)تعمل على تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها مسطرة)

إدراج األدوية في الئحة األدوية املعوض عنها.

ورغم مرور سنة على هذا املقترح،)واملوقف اإليجابي املعبر عنه في املوضوع،)والذي من شأنه أن يرفع الصعوبات التي يالقيها املواطنون)

في استرجاع مستحقات هذه األدوية من طرف صناديق التغطية الصحية املنخرطين بها،)فإن املؤسسة لم تلمس بعد التفاعل املطلوب مع)

هذا املقترح،)ولم تتم إفادتها بما خلصت إليه املشاورات التي من املفروض أن تكون أكثر سرعة.

ومما يزيد في تعقد اإلشكاليات املرتبطة بالتغطية الصحية،)وقفت املؤسسة على تعدد القطاعات الوصية عليها،)وبدل أن يكون هناك)

تعاون وتكامل بين كافة األطراف املعنية،)سجلت املؤسسة وجود تنافر وغياب للتنسيق والرؤى املوحدة، مما أدى إلى نتائج غير مرضية، 

انعكست سلبا على ضمان حق املواطنين في االستفادة من التغطية الصحية، ومن ذلك على سبيل املثال :

خالف بين الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي وبعض التعاضديات ؛• 

تباين في املناهج واملساطر واملضامين بين كل الفاعلين من صناديق وتعاضديات، وفي التعامل مع املنخرطين، وفي التعريفات • 

والتعويضات والتحمالت ؛

 عدم مواكبة تسعرة التعويض والتحمل من طرف صناديق االحتياط االجتماعي للمستجدات، والتطور العلمي والتكنولوجي،• 

مما يدفع إلى انتهاج ممارسات غير مقبولة ؛

تدخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM جد محتشم وال تحسم وال تنتظم في اتخاذ ما يلزم ملواكبة املستجدات ذات الصلة.• 

ذ-)عدم تنفيذ بعض القرارات اإلدارية)

كثيرا ما تصدر قرارات إدارية في نطاق ما تملكه بعض السلطات،)وذلك في إطار أنشطتها كشرطة إدارية،)من قرارات الهدم،)أو إغالق)

 محالت أو إزالة إحداثات،)إال أن هذا القرار الذي يكسب حقا لفائدة املتضرر من اإلحداثات،)ويدخل في ذمته،)يجد صعوبة في التنزيل،

وال تصر اإلدارة على إزاحة ما قد يكون من موجبات التعثر.)وبذلك يتكون للمواطن تصور خاطئ بأن اإلدارة غير جدية في مواقفها،)وأنها تنتج)

العبث ألنها تقرر وال تنفذ.

ينضاف إلى ذلك،)قيام الجماعات الترابية بإعطاء)تراخيص ملزاولة أنشطة مهنية أو حرفية وسط أحياء)سكنية،)دون دراسة مسبقة)

لتأثير ذلك على السكينة العامة،)وحينما يتأكد لها ذلك بناء)على شكايات الجوار تعمد إلى إصدار قرارات باإلغالق إال أنه يتعذر تنفيذها،)

بحجة أن املشتكى به لم يمتثل ألوامر اللجنة باإلغالق،)أو أنه غير موجود.)وعندما تعمل على تفعيل قرار اإلغالق،)يتبين للمؤسسة،)فيما)

بعد،)بناء)على ما تتوصل به من شكايات،)أن هذا اإلغالق كان وقتيا،)وما هي إال مدة زمنية محددة حتى يعود املشتكى به إلى مزاولة نفس)

الحرفة في غياب تام ألجهزة املراقبة.
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ر-)الزيادة في اإليراد

لقد عالجت املؤسسة عدة شكايات مرتبطة بالزيادة في اإليراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية ولذوي حقوقهم،)وقد)

تبين لها أن تعثر تطبيق هذه الزيادة،)يرجع إلى التأخير الحاصل في تنزيل مقتضيات تنظيمية،)تتمثل في قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي من)

أجل تصفيتها.

ولقد تمسكت الوزارة املعنية بأنها أعدت في ذات السياق، مشروع مرسوم يق�ضي بالرفع من مبالغ اإليرادات العمرية الدائمة املمنوحة 

لفائدة ضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية األخرى أو لذوي حقوقهم بنسبة 20)%، وتم عرضه على أنظار وزارة االقتصاد واملالية، 

قصد التوقيع، تمهيدا إلدراجه في مسطرة املصادقة الجاري بها العمل.

ونظرا لحساسية األمر الرتباطه باإليراد العمري،)واألهمية التي يكتسيها،)والذي يعلم الجميع مدى االحتياجات الكبرى للمستفيدين)

منه،)وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للشرائح الهشة،)عملت املؤسسة على مكاتبة رئيس الحكومة،)من أجل التعجيل بقرار الزيادة)

في اإليراد،)فتوصلت منه بكتاب،)أكد فيه أن وزارة االقتصاد واملالية تعمل على التدقيق في اآلثار املالية لتلك الزيادة على صندوق الرفع من)

اإليرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل،)وذلك قبل إصدار النص التنظيمي املرتبط بهذه العملية.

وتأسيسا عليه،)فإن هذه املؤسسة،)تتمسك بموقفها الرامي إلى التعجيل بإيجاد حل لهذا املوضوع،)خاصة أمام علم املعنيين به بهذا)

املرسوم،)وإلحاحهم في املطالبة باالستفادة منه.

هذه نظرة عن أهم االختالالت التي يخ�ضى أن تصبح نمطا سلوكيا ال يليق باإلدارة،)ولذلك فإن اإلشارة إليها في هذا التقرير هي دعوة إلى)

الجهات املعنية لوضع جدولة زمنية لتطويق هذه املمارسات.

بلجزء)بلثاني):)حص لةيبلتوص اتيوبملق2لبتيوبملقت1حاتيبلصاسلةيعنيبملؤسدةيإلىيحدوسيسنة)198)

لعل أهم جزء)في هذا التقرير هو الجزء)الذي يتضمن املعطيات املتعلقة بما أصدرته املؤسسة من توصيات ومآل هذه التوصيات،)

وموقف اإلدارة منها،)باعتباره مؤشرا داال على جدوى اللجوء)إلى الوساطة املؤسساتية،)وسبيال لتقوية الثقة في هذا البديل الذي ابتغاه)

دستور اململكة تعزيزا للبناء)الديموقراطي،)وتوطيدا لركائز دولة الحق واملؤسسات،)وحرصا على سمو القانون وسيادته،)وانتصارا للشرعية.

فتنزيل التوصيات هو الذي يحصن املؤسسة من كل انطباع قد يتملك األفراد في موضوع جدوى إحداثها.

وقبل تفصيل املعطيات التي تهم هذا الجزء)من التقرير،)و املتعلقة بما أصدرته هذه املؤسسة من توصيات وقرارات وما تقدمت به من)

مقترحات في بعض املواضيع التي تطلبت ذلك،)ال بد من اإلشارة إلى أنه خالفا للمعطيات العامة حول نشاط املؤسسة في مجال تسجيل)

يتميز موضوع) األول منه،) والتي تهم أداءها خالل السنة موضوع هذا التقرير كما تم عرضه في الجزء) ومعالجة الشكايات والتظلمات،)

التوصيات بنوع من الخصوصية،)يمكن بيانها على النحو التالي):

إن عدد التوصيات الرائجة داخل املؤسسة هو عدد تراكمي،)يشمل التوصيات الصادرة في ملفات مسجلة برسم السنة موضوع)	 

وكذا توصيات صدرت في سنوات) وتوصيات صدرت خالل نفس السنة بشأن ملفات مسجلة برسم سنوات سابقة،) التقرير،)

سابقة بشأن ملفات سجلت في سنوات سابقة والزالت لم تنفذ بعد)؛

)إن إعطاء)صورة واضحة عن كيفية تعامل اإلدارة مع توصيات املؤسسة،)تطلب جرد جميع التوصيات الصادرة في مواجهتها،)	 

سواء)همت تلك التوصيات السنة موضوع التقرير أو السنوات السابقة،)ما دامت لم تنفذ بعد،)وما دام املتظلم لم يحصل على)

حقوقه املشروعة.
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أوال):)جرد عام للتوصيات الصادرة عن مؤسسة وسيط اململكة إلى حدود سنة)2018)ومآلها

الجدول األول):)تطور أعداد التوصيات الصادرة عن املؤسسة بالنظر إلى إجمالي الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصها

ندبةيبلن و)

بلدنوية)

بملتوسطة

بملج وع (198 (197 (196 (195 (192 (193 (19( (199

7,02 17373 2738 2713 2286 2236 2078 1919 1673 1730
الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص)

املؤسسة

14,2 1941 86 298 326 359 367 286 126 93
مجموع التوصيات الصادرة برسم كل)

سنة

11 3 11 14 16 18 15 8 5 النسبة املائوية للتوصيات الصادرة)

إن التوصيات املبينة في هذا الجدول،)ال تهم الشكايات التي سجلت ابتداء)من سنة)2011)فقط،)وإنما تهم أيضا توصيات صدرت ابتداء)
من سنة)2011)إلى متم سنة)2018،)بشأن شكايات سجلت باملؤسسة ابتداء)من سنة)2004)؛

يالحظ من استقراء)معطيات الجدول أعاله،)أن):)

 عدد التوصيات الصادرة عن املؤسسة،)املوجهة إلى القطاعات اإلدارية املعنية إلى حدود سنة)2018،)بلغ ما مجموعه)1941)توصية،	 
وهو ما يمثل)11)%)من إجمالي الشكايات املسجلة منذ سنة)2011،)والتي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة)17373شكاية)؛

أعلى نسبة من التوصيات التي أصدرتها املؤسسة من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصها برسم السنة،)كانت خالل)	 
سنة)2014،)بحيث وصلت إلى)18)%)وسنة)2015)بـ)16)%،)وسنة)2013)بـ)15)%،)فسنة)2016)بـ)14)%،)وسنة)2017)بنسبة)11)%،)

ثم سنة)2012)بـ)8)%،)و في األخير سنتي)2011)و)2018)بنسبة)5)%))و)3)%)على التوالي.
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ثان ا):)تصنيف التوصيات الصادرة عن املؤسسة بحسب القطاعات املعنية

تصن فيبلتوص اتيبلصاسلةيعنيبملؤسدةيبحدبيبلقطاعيبملعني،)حص لة،)199))–)198)

طة
س
تو

يبمل
ية

نو
د

يبل
 و

لن
ةيب

دب
ن

النسبة املجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 القطاعات املعنية بالتوصيات

43,1 836 32 125 147 155 163 122 50 42 قطاع الداخلية والجماعات الترابية

17,3 336 15 45 50 60 57 56 29 24
والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع 

العالي والبحث العلمي

12,9 250 15 39 47 60 39 33 10 7 قطاع االقتصاد واملالية

6 116 4 13 20 26 22 20 7 4 قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

3,3 65 1 5 18 9 17 6 8 1 قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

3,1 61 3 10 9 12 8 7 7 5
قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية)

واملياه والغابات

2,5 49 3 14 6 9 6 7 2 2 قطاع الصحة

2,2 43 5 10 4 7 5 8 2 2
واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع 

وسياسة املدينة

1,8 34 2 10 1 4 6 6 1 4 قطاع الشغل واإلدماج املنهي

1,2 24 1 4 3 4 8 2 2 0 قطاع العدل

1,1 21 0 8 5 0 6 1 1 0 قطاع الدفاع الوطني

1,8 35 1 3 5 8 6 12 0 0 رئاسة الحكومة

0,5 10 0 2 2 2 0 2 2 0 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

3,1 61 4 10 9 3 24 4 5 2 قطاعات أخرى
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إن ما يمكن استنتاجه،)في شأن تصنيف التوصيات الصادرة بحسب القطاعات املعنية بها من خالل الجدول أعاله،)هو كون ثالثة)

قطاعات فقط،)من بين مجموع القطاعات،)احتلت صدارة الترتيب،)من حيث عدد التوصيات.)وقد شكلت مجتمعة،)73,3)%)من مجموع)

التوصيات الصادرة عن املؤسسة،)خالل فترة الدراسة،)وهي):)قطاع الداخلية والجماعات الترابية،)وقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي،)وقطاع االقتصاد واملالية)؛

لذا وجب إبداء)املالحظات التالية،)حول نتيجة ترتيب القطاعات اإلدارية املعنية من حيث عدد التوصيات املوجهة إليها،)كالتالي):)

استئثار قطاع الداخلية والجماعات الترابية،)بصدارة الترتيب من حيث عدد التوصيات التي أصدرتها املؤسسة خالل فترة الدراسة)	 

)من سنة)2011)إلى سنة)2018(،)إذ بلغت التوصيات التي تعني هذا القطاع،)ما مجموعه)836)توصية،)من أصل)1941)توصية،)

أي بنسبة)43,1)%)من إجمالي عدد التوصيات الصادرة)؛

إن صدارة قطاع الداخلية والجماعات الترابية لترتيب القطاعات املعنية بتوصيات املؤسسة،)وخالفا ملا هو عليه األمر بالنسبة)	 

للشكايات والتظلمات،)مرده عدم إمكانية التفريق بين التوصيات التي تخص وزارة الداخلية وتلك التي تخص السلطات املحلية،)

من عماالت،)وأقاليم،)وبين تلك التي تخص الجماعات الترابية حضرية كانت أم قروية،)وبعض اإلدارات واملصالح التابعة لها)؛

احتالل قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي للمرتبة الثانية من حيث عدد التوصيات التي أصدرتها)	 

 املؤسسة،)خالل فترة الدراسة،)إذ بلغت التوصيات التي تعني هذا القطاع،)ما مجموعه)336)توصية،)من أصل)1941)توصية،

أي بنسبة)17,3)%)من إجمالي عدد التوصيات الصادرة)؛
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وقد عاد القسط األكبر من حيث عدد التوصيات املوجهة إلى هذا القطاع،)إلى كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي،)وبعدها كتابة)	 
الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

احتالل قطاع االقتصاد واملالية،)للمرتبة الثالثة من حيث عدد التوصيات التي أصدرتها املؤسسة،)خالل فترة الدراسة،)إذ بلغت)	 
التوصيات التي تعني هذا القطاع،)ما مجموعه)250)توصية،)من أصل)1941)توصية،)أي بنسبة)12,9)%)؛

وقد سجلت التوصيات الصادرة في مواجهته ارتفاعا ملحوظا ما بين سنتي)2011)و2018،)بنسبة سنوية متوسطة بلغت)11,5)%)؛	 

احتالل قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء)للمرتبة الرابعة من حيث عدد التوصيات التي أصدرتها املؤسسة،)خالل فترة)	 
الدراسة،)إذ بلغت التوصيات التي تعني هذا القطاع،)ما مجموعه)116)توصية،)من أصل)1941)توصية،)أي بنسبة)6)%)؛

20,8)%،)من إجمالي التوصيات التي أصدرتها املؤسسة،)خالل فترة)	  403)توصيات،)أي ما مثل) باقي التوصيات،)والبالغ عددها)
الدراسة،)همت القطاعات املبينة في الجدول املتعلق بتصنيف التوصيات بحسب القطاعات اإلدارية أعاله.)

 ثالثا):)تصنيف التوصيات بحسب موضوع التظلم

1()تصنيف التوصيات حسب نوع املواضيع الرئيسية

تصن فيبلتوص اتيبلصاسلةيعنيبملؤسدةيبحدبيبلقضايايبل2ئيد ة،)حص لةيث انيسنوبت))199))-198))

ندبةيبلن ويبلدنوية)

بملتوسطة
بملج وع (198 (197 (196 (195 (192 (193 (19( (199

12,7 825 36 144 147 160 131 108 59 40 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

43,7 512 18 56 90 90 110 109 27 12
القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في)

مواجهة اإلدارة

4,1 376 12 47 49 74 87 51 30 26 القضايا ذات الطبيعة العقارية

19,2 228 20 51 40 35 39 18 10 15 القضايا ذات الطبيعة املالية

92,( 9 29 86 ( 8 3(6 35 367 (86 9(6  3 بملج وع

99393 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 



بخصوص تصنيف التوصيات بحسب القضايا الرئيسية املثارة،)يمكن الخروج باالستنتاجات التالية):)

 استمرار القضايا ذات الطبيعة اإلدارية،)في احتالل صدارة الترتيب في تصنيف مجال التظلمات التي صدر ت في شأنها توصيات،	 

بما مجموعه)825)توصية،)أي ما يعادل)42,5)%)من إجمالي التوصيات الصادرة عن املؤسسة واملوجهة إلى اإلدارات املعنية)؛)

وقد شملت هذه الفئة من القضايا الرئيسية،)عددا من املواضيع،)جاءت حسب الترتيب التنازلي من حيث عدد التوصيات،)كالتالي):)

شكلت القضايا املرتبطة بعدم تسوية الوضعيات اإلدارية أو املالية للموظفين في مواجهة اإلدارات واملؤسسات العمومية التي)	 

يعملون بها،)ما نسبته)27)%)من مجموع توصيات هذه الفئة)؛)

شكلت القضايا املرتبطة بممارسات إدارية تهم التظلم من األضرار الناتجة عن بعض القرارات اإلدارية نسبة)26,5)%)من مجموع)	 

توصيات هذه الفئة)؛)

شكلت القضايا املتعلقة بعدم تسوية املعاشات املدنية والعسكرية،)نسبة)15,5)%)من مجموع توصيات هذه الفئة)؛)	 

)شكلت القضايا املتعلقة بحاالت االمتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية،)نسبة)13)%)من مجموع توصيات هذه الفئة)؛)	 

شكلت القضايا املتعلقة بعدم االستفادة من الخدمات االجتماعية،)نسبة)10)%)من مجموع توصيات هذه الفئة)؛)	 

شكلت باقي القضايا اإلدارية،)مجتمعة،)ما نسبته)8)%،)من مجموع توصيات هذه الفئة،)وهمت قضايا مختلفة،)كسحب الرخص)	 

املسلمة من اإلدارة)؛)واألضرار الناتجة عن االمتناع عن الترخيص بإنشاء)مرافق)؛)والشطط في استعمال السلط)؛

بما مجموعه � املرتبة الثانية،) الصادرة في مواجهة بعض اإلدارات،)  احتلت القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام القضائية،)

512)توصية،)وبنسبة)26,4)%)من إجمالي التوصيات الصادرة عن املؤسسة،)ويأتي تفصيل أهم القطاعات املعنية بهذه التوصيات)

على النحو التالي):

في الدرجة األولى التوصيات التي تخص الجماعات الترابية،)بما مجموعه)125)توصية،)بنسبة)24,4)%)؛	 

في الدرجة الثانية التوصيات التي تخص قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)بما مجموعه)	 

86)توصية،)أي بنسبة)16,8)%)؛

في الدرجة الثالثة التوصيات التي تخص قطاع الداخلية والجماعات الترابية،)بما مجموعه)62)توصية،)أي بنسبة)12,1)%)؛	 

في الدرجة الرابعة نجد التوصيات التي تخص قطاع التجهيز والنقل،)بما مجموعه)50)توصية،)أي بنسبة)9,8)%)؛	 

عددها � بلغ  إذ  املؤسسة،) أصدرتها  التي  التوصيات  عدد  حيث  من  الثالثة  املرتبة  العقارية،) الطبيعة  ذات  القضايا   احتلت 

على ويأتي تفصيل أهم القضايا التي شملتها هذه التوصيات،) من إجمالي التوصيات.) (% (19,37 ممثلة بذلك) توصية،) (376 

النحو التالي):

احتلت التوصيات املرتبطة بالقضايا املتعلقة بطلبات التعويض عن نزع ملكية العقارات اململوكة للخواص من أجل)	 

املنفعة العامة صدارة الترتيب،)بـ)35,6)%)من مجموع التوصيات الخاصة بهذه الفئة)؛

تلتها التوصيات املرتبطة بالقضايا املتعلقة بعدم االستفادة من برامج إعادة اإلسكان،)بنسبة)24)%)؛	 

ثم التوصيات املرتبطة بالقضايا املتعلقة باالعتداء)املادي على امللكية من طرف اإلدارة،)بنسبة)23,4)%)؛	 

النزاعات املثارة بخصوص أمالك الدولة،)وقضايا إعادة)	  منها،) (،%(17 باقي التوصيات،)تقاسمته قضايا متنوعة بنسبة)

والقضايا املتعلقة) وقضايا التظلم من قرارات ضم األرا�ضي،) النظر في املبلغ املقترح للتعويض عن نزع ملكية العقار،)

بعقارات األحباس،)وأرا�ضي الجموع،)واألرا�ضي املسترجعة)؛
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11,7)%،)من مجموع) � 228)توصية،)ممثلة بذلك نسبة) وختاما القضايا ذات الطبيعة املالية البالغ عدد التوصيات التي همتها،)
التوصيات الصادرة عن املؤسسة.)ويأتي تفصيل أهم القضايا التي تمحورت حولها هذه التوصيات على النحو التالي):

من مجموع التوصيات)	  (%(51,3 بنسبة) توصيات متعلقة بنزاعات املشتكين مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية،)
املرتبطة بقضايا هذه الفئة)؛

تلتها توصيات مرتبطة بالقضايا املتعلقة بالصفقات العمومية وبالخدمات،)وبالتوريدات التي تزداد مع كل تداول للسلطة،)	 
وبالتأخير أو التماطل في سداد املستحقات ألصحابها تحت مبرر عدم توفر االعتمادات،)وعدم احترام مبدأ استمرارية)
املرفق العمومي عند تداول املسؤولية،)بحيث مثلت)42,1)%)من التوصيات املتعلقة بالقضايا التي تخص هذه املجموعة)؛

من نفس)	  (% (6,6 بنسبة) ثم التوصيات املرتبطة بالقضايا املتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل بمختلف أنواعها،)
الفئة.

2()تصنيف التوصيات املوجهة إلى القطاعات اإلدارية بحسب مآلها

بلندبة بملج وع (198 (197 (196 (195 (192 (193 (19( (199

39,2 761 13 131 167 166 121 104 42 17 توصيات استجابت لها اإلدارات

33,2 644 63 110 88 81 131 87 40 44 توصيات لم تجب عنها اإلدارات املعنية 

13,7 266 6 43 51 61 46 37 16 6 توصيات لم تستجب لها اإلدارات املعنية

11,7 227 3 13 11 38 60 51 26 25 توصيات أجابت عنها اإلدارات بأنها في طور التسوية

2,2 43 1 1 9 13 9 7 2 1
توصيات أثبتت اإلدارات املعنية أن ملفاتها معروضة 

على القضاء
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يظهر من تحليل الجدول أعاله الخاص بمواقف اإلدارة وتعاملها مع التوصيات املوجهة إليها من طرف املؤسسة،)بخصوص شكايات)
وتظلمات املواطنين،)خالل الفترة من سنة)2011)إلى سنة)2018،)ما يلي):

)ما مجموعه)761)توصية،)أي ما يعادل)39,2)%،)تمت االستجابة لها)؛)	 

)ما مجموعه)43)توصية،)أي ما يعادل)2,2)%،)تم إيقاف البحث في شأنها بعدما ثبت لإلدارة أن ملفاتها معروضة على القضاء)؛	 

)ما مجموعه)266)توصية،)أي ما يمثل)13,7)%،)لم تستجب لها القطاعات اإلدارية املعنية)؛	 

)ما مجموعه)227)توصية،)أي ما يعادل)11,7)%،)في طور التسوية،)لكون اإلدارات املعنية،)أعطت موافقتها املبدئية قصد حلها)؛	 

)ما مجموعه)644)توصية،)أي ما يوازي)33,2)%،)لم تجب عنها أصال بعد،)القطاعات اإلدارية املعنية،)وتم ترتيب ملفات)285)توصية)	 
ترجع لسنوات سابقة ألسباب مختلفة في انتظار تفقدها من لدن أصحابها)؛

يستنتج من املعطيات املبينة أعاله،)أن التوصيات املنفذة حقيقة أو التي لها مبرر قانوني لعدم التنفيذ لم تتجاوز)804)توصيات،)أي)
بنسبة تنفيذ بقيت إلى غاية نهاية)2018)في حدود)41,42)%،)وأن التوصيات غير املنفذة تصل إلى)1137)توصية،)أي بنسبة)58,57)%،)تتوزع)

وفق الشكل التالي):

عدسها مآليبلتوص اتيغي1يبملنفذة

266 توصيات عبرت القطاعات اإلدارية املعنية عن عدم تنفيذها وتم حفظها

285 توصيات لم تجب عنها القطاعات اإلدارية املعنية أصال وتم ترتيبها من طرف املؤسسة

227 توصيات أعطت اإلدارات املعنية موافقتها املبدئية قصد حلها ما تزال موضوع تتبع من طرف املؤسسة

359 توصيات لم تجب عنها القطاعات اإلدارية املعنية أصال، ومع ذلك ما تزال موضوع تتبع من طرف املؤسسة

9937 بملج وع

يتضح من الجدول أعاله،)أن التوصيات غير املنفذة،)والتي ما تزال موضوع تتبع من طرف املؤسسة تصل إلى)586)توصية،)تهم املواضيع)
الرئيسية التالية):

بلندبةيمنيبملج وع
عدسيبلتوص اتيغي1يبملنفذةيإلىينهاية)198) 

موضوعيبلتتبع

30,20 177 القضايا ذات الطبيعة اإلدارية

29,52 173 القضايا ذات الطبيعة املالية

20,47 120 القضايا ذات الطبيعة العقارية

19,79 116 القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في مواجهة اإلدارات

911 586 بملج وع
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5 تصنيف التوصيات غير املنفذة،)والتي ما تزال موضوع تتبع من طرف املؤسسة بحسب القطاعات املعنية بها

بلندبةيمنيبملج وععدسيبلتوص اتيغي1يبملنفذةبلقطاعيبملعني

11018,61الواليات والعماالت

13823,35الجماعات الترابية

579,64رئيس الحكومة

528,79وزارة الداخلية

477,95قطاع التربية الوطنية

325,41التعاضدية العامة للتربية الوطنية

274,56وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

142,36الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي

142,36وزارة الصحة

132,19املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)قطاع الكهرباء

122,03املكتب الوطني للسكك الحديدية

71,18مديرية أمالك الدولة

40,67التعليم العالي

40,67الخزينة العامة للمملكة

40,67التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية

40,67وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

40,67وكالة التأمين الصحي

40,67الوكاالت الحضرية

40,67املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب/قطاع املاء

30,50وزارة االقتصاد واملالية

30,50صندوق ضمان حوادث السير

30,50املكتب الوطني للمطارات

20,33وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20,33بريد املغرب

20,33وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

20,33الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني

20,33وزارة الثقافة واالتصال

520,33وزارة الشغل واإلدماج املنهي

-)توصيتان تهمان)17)ملفا. (5
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20,33املديرية العامة للضرائب

20,33وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

10,16القرض الفالحي للمغرب

10,16وزارة العدل

10,16غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سال-القنيطرة

10,16املعهد الوطني للبريد واملواصالت السلكية والالسلكية

10,16وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

10,16وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

10,16املندوبية السامية للتخطيط

10,16املفتشية العامة للقوات املساعدة

10,16شركة تهيئة حي الرياض

10,16الخطوط امللكية املغربية

10,16الصندوق املغربي للتقاعد

10,16املجلس اإلداري لتعاضدية اإلسعاف الطبي للتبغ

10,16وزارة الشباب والرياضة

10,16جامعة املولى إسماعيل

10,16الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية

9911 65بملج وع

على ضوء)ما تقدم،)يمكن القول،)إن الحصيلة املسجلة طوال الفترة موضوع الدراسة،)عرفت نتائج ال بأس بها،)سنة بعد أخرى.)غير أن أثر وقعها)

على املواطن يبقى متواضعا وغير كاف بسبب):

)ضعف تجاوب اإلدارة،)مع املساعي الودية التي تبذلها املؤسسة)؛	 

عدم تشبع اإلدارات بدور الوساطة املؤسساتية كآلية بديلة لحل الخالفات دون اللجوء)إلى القضاء.)وبالتالي،)يتعين على املؤسسة تكثيف)	 

الجهود وعقد لقاءات تواصلية مع القطاعات اإلدارية للتعريف بالدور الهام الذي تقوم به املؤسسة،)وما توفره خزينة الدولة من مصاريف)

بهذه الطريقة الحضارية في حل الخالفات،)خاصة وأن أغلب القضايا التي تصدر بشأنها املؤسسة توصيات تكون لها تبعات مالية.

وهو ما يتطلب):

 ïاتخاذ تدابير لحث القطاعات اإلدارية املعنية بالتوصيات،)على إيالء)قضايا ومطالب املتظلمين ما تستحقه من اهتمام وجدية وفعالية)؛

 ï(القيام بالتحري الالزم،)حول القضايا التي تعتزم املؤسسة إصدار توصية في شأنها،)قبل توجيهها إلى القطاع اإلداري املعني،)بهدف تقوية

التوصيات)؛

 ï.إرساء)آلية تنظيمية لدى املؤسسة لتتبع تنفيذ التوصيات

6)-)الفرق في املجموع بين)591)و586)مرده كون بعض امللفات صدرت فيها توصيات تهم أكثر من قطاع.



لببعا):)ن اذجيمنيأهميبلتوص اتيبلصاسلةيعنيبملؤسدة.

على هدي ما دأبت عليه املؤسسة فيما سبق من تقاريرها السنوية،)يقدم هذا التقرير نماذج مما أصدرته من توصيات على ضوء)ما تم)
عرضه عليها من وضعيات خالل سنة)2018،)في إطار نشر اجتهادات اعتبرتها صالحة للتعميم على ما يشابهها من حاالت.

وإذ تحرص املؤسسة عند صياغتها ملا يصدر عنها من توصيات،)على أن تكون توصيات قابلة للتنزيل،)تستلهم مضامينها من التفسير)
التشريعي املواكب للحقوق والحريات األساسية املضمونة دستوريا،)وتستشهد بما رسا عليه العمل القضائي في املجال،)باعتباره الساهر)

على التطبيق السليم للقانون،)واملوحد لتأويله،)واملؤسس لألسلم من القواعد والتوجهات.

ومن الطبيعي أن تكون مبادئ العدل واإلنصاف حاضرة في ما وصلت إليه املؤسسة من خالصات وما استقرت عليه من توصيات،)طبقا)
ملا ابتغاه املشرع في الظهير الشريف املحدث لها.)

 وتسهيال لالطالع،)فقد تم تجميع نماذج هذه التوصيات ضمن مواضيع مشتركة أو تحت عناوين دالة تيسر البحث وتخط التوجيه
كما يلي):

9()بلحقيفييبلصحة.

عديدة هي الشكايات ذات الصلة بالحق في الصحة التي وردت على هذه املؤسسة)؛)

ومن منطلق املستند الدستوري لهذا الحق،)تعاملت املؤسسة مع هذه الشكايات بما هي أهل له،)وأعطتها عناية خاصة،)مؤكدة أن)
التغطية الصحية يجب أن يستفاد منها بعيدا عن أي تعقيدات أو بيروقراطية.

أ)-))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)96)ف19بي2)198)،)فييبمللفيعدس)52/93)3)

بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية،) »روح التغطية الصحية والتضامن التعاضدي يقت�ضي أن يتم التعامل مع املوضوع بأريحية،)
أو اإلجراءات الشكلية،)وبمقاربة منفتحة،)تميل وترجح جانب املريض،)وال سيما الذي يكون في وضعية صحية جد صعبة من شأنها أن)

تتفاقم،)ويتطلب عالجه تكاليف مرهقة،)مع مراعاة حاالت االستعجال التي ال تترك له بالتالي فرصة التريث)؛

كان على الصندوق أن يفسر الشك،)الذي انتابه،)لفائدة املريض،)ألن العبرة بالنتيجة التي آل إليها الوضع باستقرار إصابة هذا األخير،)
وهو أمر مفيد حتى بالنسبة للصندوق لتجنب تحمله تغطية كل مضاعفة قد كان من املمكن حدوثها ال قدر هللا،)لو وقع انتظار تطور الورم)

إلجراء)التدخل اإلشعاعي؛

إن املدلول الحقيقي إلسعاف املنخرطين في نظام التعاضد الذي هو كنه إحداثه،)ال يمكن أن يكتمل بالنسبة ملن يعاني مما عاشه)
املشتكي إال باألخذ بيده وبقبول طلبه إنصافا له.«

ب)-))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))))ف19بي2)198)،)فييبمللفيعدس)288/97)9)

إن)»ما برر به الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي امتناعه عن تعويض ملفات مرض املعنية باألمر،)وإيقاف استفادتها من)
التغطية الصحية كونها لم ترجع مبلغا ماليا،)أمر غير مقبول،)إذ بإمكان الصندوق اللجوء)إلى مسطرة املقاصة،)وذلك بخصم املبلغ سالف الذكر)

من مجموع املبالغ املستحقة لها؛

عدم تعويض املنخرطة عن مصاريف عالجها،)أمر ليس له أي سند قانوني،)إذ من املفروض أن يبادر الصندوق إلى تمكينها من ذلك،)
ليتأتى لها مواجهة املصاريف املستدامة التي يتطلبها العالج.«

ت)-))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ) 1)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)96/))991)

»إن املشتكية وقد ساهمت في تسديد ما ينوبها من خالل االقتطاعات من املنبع،)وال يد لها في الخطأ الذي ارتكبته اإلدارة في تحويل)
املبالغ إلى الصندوق املغربي للتقاعد،)فعلى اإلدارة أن تعمل على تدارك الخطأ بتصحيح الوضعية بتنسيق مع كل الجهات املعنية واإلقالع)

عن التعقيدات وتصريف األمور بنجاعة«.
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ث)-))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)96)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)97/ ) 93)

»تقدير الكفاءة))جراحة القلب(،)يرجع للمشرف على العمليات ويحمله مسؤولية ذلك،)مما يجعله يتخذ من االحتياطات ما يؤمن)

سالمة املر�ضى،)إال أن هذا ال يمنع من الدفع بكل الطاقم الطبي،)إلى الرفع من قدراتهم،)باتخاذهم مواقع متقدمة في مسلسل العمليات،)

تحت إشرافه ومراقبته ومواكبته،)ليتأتى لهم تحسين مهاراتهم واكتساب التجارب،)سيما وأن لهم مؤهالت جامعية تسمح لهم بممارسة)

الجراحة،)ألن التمكن من املهارات يقت�ضي تحمل املسؤوليات،)تحت الرقابة واملواكبة.

إن املؤسسة،)وهي تثمن كل محاولة في اتجاه تطويق اإلشكالية،)لتدعو املركز االستشفائي الجامعي ابن سينا إلى التعجيل ببحث واتخاذ)

املتعين،)للموازنة بين الحق في تحمل املسؤولية،)وإنجاز املهام واكتساب الخبرة من جهة،)وبين الحفاظ على صحة نزالء)املستشفى الذين)

يخضعون لعمليات هامة على مستوي جراحة القلب.«

ج)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))9)مالس)198)،)فييبمللفيعدس)97/ 19)9)

»صعوبة العثور على ملفات املنخرطين في أرشيف التعاضدية العامة للتربية الوطنية ال يعتبر مبررا يمكن األخذ به،)طاملا أنها مسؤولة)

عن ترتيب وحفظ امللفات«.)

)()بلحفاظيعلىيبلبيئة.)

إن موضوع املحافظة على البيئة شكل جزءا من املواضيع التي تأتى للمؤسسة التطرق إليها واالنتهاء)فيها إلى إقرار بعض التوصيات نذكر)

منها):

)بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ) ))يناي2)198)،)فييبمللفيعدس)97/ 18)9)

لقد تناولت هذه التوصية ما يجب اتباعه لضبط مجال تنظيم القنص،)وما يتعين على الدولة القيام به حفاظا على التوازن البيئي،)

موصية بـ):

»الدولة املغربية،)وهي تسعى إلى تنظيم القنص باململكة،)تتبنى اختيارا يلتزم بمقتضاه كل واحد يرغب في ممارسة هذا النشاط،)أن)

ينضم إلى جمعية،))...()تنضوي تحت لواء)جامعة يحدد قانونها من طرف القطاع الحكومي الو�ضي)؛

على الطبيعة التي من) واإلبقاء) ( البيئي) ( لعدة اعتبارات في مقدمتها الحرص على التوازن) اإلدارة ملزمة بإحكام هذا الخيار وضبطه،)

أجلها يتم الترخيص بممارسة القنص،)باعتباره نشاطا رياضيا وأخالقيا في التعامل مع الطريدة،)بعيدا عن كل اغتناء)من كمية الوحيش)

املصطاد،)ليبقى األمر في حدوده الترفيهية والرياضية؛)

لئن كان الخالف بين الجمعيات املعنية بالقنص،)قد بلغ من الحدة ما أدى إلى اللجوء)إلى القضاء،)فإن اإلدارة الوصية لم يكن لها أن)

تتعامل مع املوضوع بهذه السلبية لتترك في الساحة مكتبين كل منهما يدعي أنه األحق.)

على اإلدارة،)لخطورة الوضع،)ولوجود تعدد مصادر التقرير،)أن تتحمل مسؤوليتها ألن األمر يتعلق بجهة فوضت لها اإلدارة سلطة تدبير)

ارتفاق ذي صلة بثروة حيوانية وبيئية،))...()؛)

على اإلدارة أن تتحمل مسؤوليتها،)وتتدخل وتجد على ضوء)األحكام املستدل بها،)وما يقتضيه الوضع من التدابير القانونية،)للتعامل)

مع مكتب واحد للجامعة الوحيدة للقنص واالعتراف له بصالحية تدبير املجال.«

بلعدبلةيبلعقالية ()3

لقد واصلت املؤسسة معالجة القضايا ذات الصلة بما يمكن أن يصطلح عليه باألمن العقاري أو العدالة العقارية.)وفي هذا السياق،)

وضعت املؤسسة يدها على طلبات التحرر من تخصيصات تصاميم التهيئة،)وكذا من تنفيذ املقررات املرتبطة بمخالفات التعمير،)حيث)

أكدت توصيات املؤسسة على ما يلي):
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أ)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))9)مالس)198)،)فييبمللفيعدس)8/97 8)9)

»تصميم التهيئة الجماعي موضوع التظلم هو مجرد مشروع قيد الدراسة،)ولم تتم املصادقة عليه وال بلورته طبقا للمسار والصيغة التي)
ارتضاهما املشرع،)من خالل املصادقة عليه ونشره؛)

ما دامت مقتضيات املادة)27)من قانون)12.90)املتعلق بالتعمير،)تؤكد على أن نشر النص القا�ضي باملصادقة على مشروع تصميم)
التهيئة،)يكون داخل أجل إثنى عشر شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني،)فإن املفهوم املعاكس ملدلول النص املشار إليه يفيد أن االرتفاق)

الوارد في املشروع يسقط بمرور اإلثني عشر شهرا املذكورة،)ويصبح غير الزم للتطبيق؛

موقف اإلدارة اتجاه مالكة العقار أصبح مجانبا للشرعية،)وبالتالي فتمسك اإلدارة بالتخصيص الذي اقترحته في املشروع وذلك في)
غياب تأصيله وتجسيده بمقت�ضى قانوني،)يعتبر إخالال وانحرافا عن املشروعية.«

ب-))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخيفاتحيف19بي2)198)،)فييبمللفيعدس)9/96) 91)

»املقررات اإلدارية في مجال التعمير ليست غاية في حد ذاتها،)بل إن جدواها في تنفيذها،)ألنها ضابط للشرعية،)وألنها تصب في اتجاه)
وجوب التقيد باملعايير واملواصفات التي يجب أن يكون عليها العمران،)وتسير نحو الحرص على تطابق البناء)مع ما يحقق أمن الساكنة)

ويحافظ على وظيفة التعمير،)ويؤمن راحة األفراد والجماعات ويجنبهم كل ضرر؛

كان على اإلدارة املختصة أن تواصل مساعيها لتنفيذ مقرر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه،)ألن اإلدارة لها من اإلمكانيات ما يسعفها في)
إعمال مقررها،)بما في ذلك استعمال القوة العمومية،)عند االقتضاء؛

إحالة املخالفة على النيابة العامة ال يمكن أن يشكل موجبا لتعطيل تنفيذ مقرر الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه،)في غياب مقرر)
قضائي يوقف تنفيذ مقرر إيقاف األشغال.«

ت)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)6)مالس)198)،)فييبمللفيعدس)99295/96)

بموجب تصميم تهيئة مدينة فاس،) بعدما تم رصد العقار املعني،) »إلزام اإلدارة بالتنفيذ العيني ملقرر تفويت أصبح صعب املنال،)
إلحداث تجهيزات ومرافق جامعية؛

إذا كان لإلدارة اتخاذ ما تعتبره مالئما ملواجهة االحتياجات العامة امللحة،)فإنه كان عليها باملوازاة أن تراعي ما التزمت به لفائدة الغير من)
حقوق على ذلك العقار،)وأن تسعى إلى إيجاد حل توافقي ير�ضي الطرفين؛

ُن)من إقامة املشروع االستثماري.«
ّ
اإلدارة لم تعمل على تدارك هذه الوضعية،)من خالل إيجاد حل أو عرض بديل ُيَمِك

ث)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)7)مالس)198)،)فييبمللفيعدس)6/97)997)

»يجدر باإلدارة املعنية بالتخصيصات التي همت عقار املشتكي،)وتماشيا مع ما ارتكن إليه املغرب من اختيارات حقوقية وديمقراطية)
والتزام بالشرعية،)أن تعمل على التسريع بمباشرة مسطرة استمالكه،)إما عن طريق التوافق الرضائي أو عن طريق نزع امللكية،)وذلك رفعا)

لكل حيف أو ضرر الحق باملالك جراء)غل عقاره؛

لتصميم التهيئة مفعول يمتد لفترة عشر سنوات،)ال يحق خاللها ملن طال عقاره تخصيص ارتفاق عمومي،)أن ينازع فيه،)إال عن طريق)
دعوى املشروعية أمام الجهة القضائية املختصة،)وال أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب غل يده في التصرف املطلق والكامل)

فيه،)إال بعد حيازته،)أو من خالل مباشرة مسطرة نزع امللكية مقابل تعويض عادل من لدن اإلدارة.«

ج)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخيفاتحيمالس)198)،)فييبمللفيعدس)1/96 8 )

»يتعين على الوكالة الحضرية،)أن تجسد ما يتوق إليه الكل من عدالة عقارية،)من خالل املوازنة بين الصالح العام ومصلحة وحقوق)
الخواص،)وأن تسعى إلى أن تكون مساهمة هؤالء)األفراد تتجلى فيها املساواة،)وتكافؤ الفرص،)وأن تبلور التضامن بشكل عادل يساهم فيه)

بِقي عقار املشتكي في وضعية عقل وغل يد صاحبه في التصرف)؛
ُ
الكل،)على أال ت
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إذا كان عقار املشتكي في منطقة محورية ومركزية،)تعتبر أساسية في املنظور العمراني،)ومواتية الحتواء)مرافق عمومية،)فإن العدل)
واإلنصاف والتفعيل الحقيقي للدستور الذي يبرز أهمية حق امللكية،)كلها أمور تقت�ضي استمالك العقار عن طريق الترا�ضي،)أو من خالل)

نزع امللكية مقابل تعويض كامل ومنصف؛

على الوكالة الحضرية،)وبعدما تحرر العقار من التخصيص الذي طاله في التصميم املنتهية صالحيته،)وهي بصدد إعداد تصميم جديد،)
أن تأخذ بعين االعتبار طلب املشتكي،)وأن تحرص على التقيد بالقانون،)وبمبادئ اإلنصاف لتطبع تصميمها بالعدالة العقارية.«

بلدعميبلديبلوما�سييوبلقنصلييملغالاةيبلخالج. ()2

 لقد تعاملت املؤسسة مع قضايا مغاربة الخارج من الذين لهم إشكاليات مع إدارة أجنبية من منطلق أن البعثات الدبلوماسية
أو القنصلية للمغرب،)يجب أن تكون سندا ودعما لهم،)من خالل:

أ)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)7))ف19بي2)198)،)فييبمللفيعدس)93835/97)

»البعثات الدبلوماسية والقنصلية املغربية املعتمدة لدى بلدان أخرى،)موكول إليها مساعدة املواطنين ومساندتهم في املشروع من)
حقوقهم لدى تلك البلدان،)من خالل التوجيه واإلرشاد،)والتدخل في حدود ما تخوله االتفاقيات الدولية أو الثنائية،)وما يسمح به التعامل)

باملثل.«

ب)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)97)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)95/)9) )

»إن ما ارتكنت إليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من بحث مع الوزارة املنتدبة لديها واملكلفة بشؤون الهجرة،)عن سبل)
مساعدة هؤالء)املواطنين يعتبر من االختيارات الوطنية التي يجب امل�ضي فيها مع توسيع البحث عن كل الحلول املمكنة حاليا بغية مساعدة)

كل مغربي،)وال سيما القاطن بقطر يوجد فيه في وضعية صعبة.«

5()ق2بلبتيمجلسيبلوصايةيوبلنداء)بلدالل ات.

فرصة للتأكيد على أن مجلس الوصاية مؤهل لحل اإلشكاليات بخصوص تدبير األرا�ضي) كان للمؤسسة بخصوص هذا املوضوع،)
الساللية،)وعلى اإلدارة أن تحرص على تنزيل مقرراته،)ال سيما بشأن القضايا املتعلقة بتجسيد مبدأ املساواة في تمتيع النساء)من حق)

االستفادة من هذه األرا�ضي على أرض الواقع.)ولذلك،)جاء)في توصيتين للمؤسسة ما يلي:

أ)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))9)مالس))198)،)فييبمللفيعدس)96/ 9921)

»كون توزيع ما كان يستغله آباء)النساء)السالليات وحصره على الذكور،)تم قبل أخذ الدولة بهذا املبدأ واالعتراف للنساء)بهذا الحق،)
ال يمكن أن يحول دون تأكيد انتمائهن للجماعة كعضوات،)واالعتراف لهن بهذه الصفة،)لتتمتعن على غرار الذكور بكل الحقوق،)ال سيما)

وأنهن الزلن أحياء)ويتمسكن بمكسبهن هذا،)الذي جاء)تتويجا ملسار نضالي،)ويندرج ضمن اختيارات رصينة.«

ب)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))9)مالس))198)،)فييبمللفيعدس)97/)51)9)

»قرار مجلس الوصاية املطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ،)لكونه صادر عن مجلس الوصاية،)بصفته أعلى هيئة فيما يخص)
تسيير شؤون الجماعات الساللية ويمارس الرقابة على أعمال مجالسها،)األمر الذي يلزم السلطة املحلية املعنية بتنفيذه فور التوصل به؛

تعثر تنفيذ قرار مجلس الوصاية بسبب وجود صعوبات،)أمر يجب تجاوزه،)وال يمكن أن تتحمل املشتكية تبعاته،)ألن بإمكان اإلدارة)
إيجاد الصيغة املالئمة للتنفيذ،)سيما وأن األمر يتعلق بمقرر اتخذ في))نطاق تجسيد املساواة وتجاوز ما كان يشوب عملية االستفادة من)

استغالل األرا�ضي الساللية من تمييز يرتكز على النوع؛

به التعديل الدستوري األخير ليكرس مكتسبات) الحقوقي الذي جاء) وتعزيزا للفضاء) وإنصافا للمشتكية،) تحقيقا لسيادة القانون،)
إضافية إلى ما تحقق على درب اإلصالحات الكبرى،)ورفعا ملا طال املشتكية من أضرار،)فإنه يتعين دعوة وزارة الداخلية إلى العمل على)

التعجيل بتنفيذ القرار.«
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6()بلحقيفييتأسيسيبلج ع ات.

انتصارا لالختيار التشريعي الذي ارتضته اململكة املغربية) لقد تأتى للمؤسسة أن تؤكد مرة أخرى على الحق في تأسيس الجمعيات،)
بـقولها في:

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)5))يول وز)198)،)فييبمللفيعدس)93779/97)

»حق تأسيس الجمعيات هو حق مكفول من طرف الدولة،)طبقا ملقتضيات الفصل)29)من الدستور.

ما تمسكت به اإلدارة من أن رفض تمكين املشتكي من وصل اإليداع راجع لتحفظ املصالح األمنية على عضوية املعني باألمر ألسباب)
1958،)املتعلق) 15)نونبر) 1.58.376)الصادر بتاريخ) 5)من الظهير رقم) موضوعية،)ال يمكن مجاراته،)باعتبار أن الفقرة األولى من الفصل)
بتأسيس الجمعيات،)واضحة في اإلقرار بأن دور السلطة اإلدارية يقتصر فقط على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات،)وتسليم الوصل)
املؤقت فورا،)ثم إحالة التصريح إلى النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية إلبداء)رأيها،)وعند استيفاء)التصريح لإلجراءات املنصوص عليها،)

م الوصل النهائي،)وجوبا داخل أجل أقصاه)60)يوما.
َّ
ُيَسل

كان على اإلدارة،)أن تمتثل للقوانين الجاري بها العمل،)وتمكن املشتكي،)من وصل مؤقت مع إعمال ما يخولها القانون الحقا.«

7()بلحقيفييبملعلومة.

لقد تأتى للمؤسسة أن تؤكد في هذا املوضوع على حق املواطن في الحصول على املعلومة اإلدارية))من خالل:

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)5))يول وز))198)،)فييبمللفيعدس)97/ 9336)

»اإلدارة،)وقد فرضت على املشتكية أداء)ضريبة،)فإنها تكون ملزمة باالحتفاظ بامللف الذي ارتكزت عليه في فرض تلك الضريبة والوثائق)
املعتمدة التي كانت أساسا للوعاء)الضريبي.

كون الشهادتين صادرتين عن الباشوية ال يمكن أن يكون مبررا لالمتناع من موافاة املشتكية بنسخ منها،)لترتيب ما قد يخولها القانون)
من حقوق،)ألن إدارة الضرائب اعتمدت عليها في فرض الضريبة.

هذه املؤسسة تملك صالحية التدخل لتمكين كل من له مصلحة شخصية ومشروعة من حق الحصول على املعلومات كيفما كان)
مضمونها،)أو الحصول على نسخ أو صور من الوثائق أو األدوات التي تتضمن))تلك املعلومات.

دور املؤسسة،)فيما يخص تيسير الولوج إلى املعلومات اإلدارية،)يجعلها أمينة على السهر على تفعيل ممارسة هذا الحق،)متى كان غير)
متعارض مع القيود الواردة في الفصل)27)من الدستور.«

8()إعاسةيبإلسكان.

عالقة بالتظلمات املرتبطة بموضوع تدبير مشاريع إعادة اإلسكان،)أصدرت املؤسسة مجموعة من التوصيات التي أكدت من خاللها)
على الطابع االجتماعي لهذه املشاريع من بينها:

أ)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ))9)مالس))198)،)فييبمللفيعدس)1/97)937)

»حري باإلدارة،)وهي بصدد إعادة هيكلة األحياء)الصفيحية،)أن تراعي أوضاع كل من لهم حقوق أو مصالح مشروعة بالحي،)وال سيما)
من كان ذلك هو مصدر عيشهم،)وعليها تعويضهم من منطلق البعد االجتماعي،)الذي كان وراء)املشروع،)والذي ال يمكن أن يكون إال عادال؛

إغفال إحصاء)املشتكي،)لسبب أو آلخر،)ال يمكن أن يكون حائال دون استفادته،)ال سيما وأنه أدلى بما يفيد أنه كان يمارس نشاطا مهنيا)
بنفس الحي؛

إن هدم املحل الذي كان يمارس به املشتكي نشاطه أضر به.)وعليه،)فمن الواجب تعويضه عن ذلك،)بتمكينه من االستفادة من محل)
معد ملثل النشاط الذي كان يزاوله،)في أي مشروع تشرف عليه اإلدارة،)إذ ال يعقل أن تكون املبادرة االجتماعية وباال و إضرارا بمن كانت له)

حقوق في الوعاء)العقاري موضوع إعادة الهيكلة.«
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ب)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)8)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)99893/97)

»اإلدارة،)وقد هيأت بديال في إطار املشاريع االجتماعية السكنية،)وعرضت على املعنيين بالترحيل منتوجا آخر،)تكون قد برت بالتزامها في)
حدود املمكن وما سمحت به الظروف،)كل ذلك لتجاوز موجبات التعثر،)واإلكراهات التي حالت دون تنفيذ املشروع األولي؛

على اإلدارة أن تواصل العمل من أجل إنجاز وتكملة املشروع الثاني،)والسعي إلى نقل الساكنة،)في إطار إعادة الهيكلة،)إلى سكن الئق،)
بشروط تجسد روح التضامن،)وبالتسهيالت املمكنة التي تسعف في الولوج إليها،)على أن تأخذ بعين االعتبار األولويات،)ومن بينها األسبقية)

في اإلحصاء)وكذا التحمالت العائلية والظروف االجتماعية.«

 ()بلذبك2ةيبملؤسدات ةيلإلسبلة.

إن ما تأتى للمؤسسة النظر فيه حول هذا املوضوع هو ما يعترض بعض املوظفين من صعوبات في الحصول على شهادات أو وثائق،)
حينما تتذرع اإلدارة بعدم العثور عليها،)والحال أنها مطالبة بحفظ أرشيفها.)وقد اتخذت املؤسسة في هذا الشأن التوصيات التالية:

أ-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)5))يول وز))198)،)فييبمللفيعدس)39/97 99)

»كان حريا بقطاع التشغيل،)وهو يعيد انتشار املوظفين،)أن يحرص على الحفاظ على حقوقهم،)وأن يؤمن ملفهم اإلداري الذي يعتبر)
ذاكرة،)ومرجع ارتباطهم باإلدارة،)ومنطلق استمرارية وضعهم،)ومالهم من حقوق وعلى األخص الحق في املعاش.

مادام أن حصول املعني باألمر على التقاعد،)الذي هو حق دستوري وطبيعي لكل موظف،)متوقف على شهادة إنهاء)الراتب،)فإنه على)
اإلدارة،)أي القطاع الحكومي ذي الصلة،)أن يمكنه من هذه الشهادة،))وأن ينسق مع من يجب،)لوضع حد لتعطيل استفادته من املعاش،)

وأن يعجل بذلك،)ليتأتى للمعني باألمر مواجهة متطلبات الحياة بعد بلوغه سن التقاعد.«

ب)-)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ) )غشت))198)،)فييبمللفيعدس)99/97)93)

»من حق كل شخص كان يرتبط بأحد األسالك التابعة للدولة،)كيفما كان القانون املنظم للوظيفة أو املهمة،)وتم وضع حد لتلك)
العالقة،)أن يتوصل بوثيقة تفيد ذلك،)إذا ضاعت منه،)فعلى اإلدارة التي كان تابعا لها،)في إطار املساعدات املفروض تقديمها،)أن تمكنه)

من نظير لها،)أو بإشهاد في ذات املوضوع،)ليتأتى له اإلدالء)بها لكل غاية يراها.«

91()حقيبالستفاسةيمنيبلت اليبلكه2اائي.

)))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ) ))غشت))198)،)فييبمللفيعدس)7818/95)

»على الدولة أن تسعى جاهدة إلى إعمال تدابير استراتيجية لضمان االستفادة من مادة الكهرباء)على امتداد التراب الوطني وتعميم)
الولوج إليها،)من خالل خلق وتدبير التجهيزات العمومية التي يقتضيها توفير خدمات القرب في امليدان)؛

التزود بالكهرباء)حق مكفول بالتساوي لجميع املواطنين،)كلما كانت إمكانية الربط متوفرة،)وكانت األماكن املراد استفادتها مطابقة)
لوثائق التعمير والضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالبناء.«

99()مصدبق ةيبإلسبلةيفييبلوفاء)بالتزبماتها.

التزام اإلدارة ولو كان بإرادة منفردة يعتبر حقا دخل في ذمة امللتزم له،)وبذلك يبقى عليها تنفيذ هذا االلتزام،)ألن ذلك هو عنوان مصداقيتها)
وأساس الثقة املشروعة التي يجب أن تكون محلها.)وفي هذا الصدد،)أكدت املؤسسة في إحدى توصياتها:

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ) ))غشت))198)،)فييبمللفيعدس)7631/95)

»التزام اإلدارة بالتعويض ال ينبغي أن يبقى في إطار النوايا والوعود،)بل ال بد أن يتجسد على أرض الواقع،)وذلك بتمكين صاحب الحق)
من التعويض الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقويم وتعهدت بتسديده؛

يتسم التعامل مع اإلدارة بما يفترض فيها من املصداقية،)واحترام تعهداتها والوفاء)بالتزاماتها،)وبذلك فالوعد الذي منح للمعني باألمر)
صار حقا مكتسبا له،)ويتعين على اإلدارة الوفاء)به.«
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)9()بلوساطةيبملؤسدات ةيوبلتزبميبإلسبلةيباحت1بميب ت الها.

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)2))يول وز))198)،)فييبمللفيعدس)7631/95)

»اإلدارة ال تنكر استفادتها من خدمات الشركة املتظلمة،)إال أنها تعزو عدم تسديد املستحقات إلى عدم التأشير على وثائق األشغال)

املنجزة من طرف املصالح املختصة.

ما دعت إليه اإلدارة من وجوب اللجوء)إلى القضاء،)ال يمكن قبوله في العهد الجديد للمغرب،)الذي اختار بما ال رجعة فيه املشروعية)

نهجا،)وسمو القانون نمطا،)وإحقاق الحق هدفا،)علما بأن املؤسسات الدستورية في أدائها لرسالتها تشكل أعمدة للبناء)الديمقراطي،)وبأن)

هذه املؤسسة أحدثت بالذات للدفاع عن الحقوق،)وإلرساء)قواعد الحكامة،)وتسوية النزاعات ذات الصلة بتدبير الشأن اإلداري.

مادامت املرتفقة قد اختارت اللجوء)إلى الوساطة املؤسساتية،)بديال عن القضاء،)فإن اإلدارة ملزمة بالتقيد بهذا االختيار.«

93()بلحقيفييبملنحةيبلجامع ة.

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)8)غشت))198)،)فييبمللفيعدس)317/97)9)

»)اإلدارة وقعت في خطأ عندما لم تدرج إسم طالب ضمن الئحة املترشحين لالستفادة من املنحة؛)وبإغفالها هذا،)تكون قد فوتت عليه)

فرصة دخوله في التنافسية مع املترشحين،)حتى تقوم اللجنة بدراسة وضعيته على ضوء)املعايير املوضوعة؛

اإلدارة،)وإن سعت إلى تدارك خطئها،)وذلك بمطالبة الوزارة الوصية برصد اعتمادات إضافية ملعالجة باقي الطلبات،)فإنها لم تفلح في)

ذلك،)إذ لم تتم االستجابة مللتمسها،)وبالتالي ضاعت على الطالب فرصة الحصول على املنحة؛

تكون اإلدارة ملزمة،)تبعا لذلك،)بتعويضه عما لحقه من ضرر،)تعويضا ال يمكن أن يقل عما كان من املفروض أن يتقاضاه كمنحة)

سنوية.«

92()بلتوص اتيبلتييه تيبلحقيفييسالمةيوأمنيبالشخاص.

))بلتوص ةيبلصاسلةيبتاليخ)5))شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)7/97 )92)

»على اإلدارة أن تنتظم في تتبع وضعية البناء)في الدور القديمة واآليلة للسقوط بقصد التدخل في الوقت املناسب بما تملكه من وسائل)

لتفادي أي حادث يمس بسالمة وأمن األشخاص.«

 امدا):)ن اذجيمنيأهميبملق2لبتيبلصاسلة.

إن املعطيات اإلحصائية املبينة في الجدول املتعلق بنسبة تصفية الشكايات الوارد في الجزء)األول من هذا التقرير،)تظهر بامللموس أن)

مجموع القرارات التي أصدرتها املؤسسة عقب دراسة الشكايات واالستماع إلى كل الردود ذات الصلة،)لم تكن دائما لفائدة املتظلمين،)

بعدما تبين لها شرعية وصوابية األسباب التي ارتكنت إليها اإلدارة،)وأن املتظلمين لم يكونوا دائما محقين فيما يؤاخذونه على تصرفاتها.

وفي هذا االتجاه،)أصدرت املؤسسة،)وهي تحفظ امللفات،)مقررات حرصت على تعليلها بما تراءى لها سديدا،)سندها في ذلك ما استدل)

به األطراف من وثائق ومستندات،)وما خلصت إليه من نتائج ما قامت به من أبحاث وتحريات،)ورجعت إلى ما تنص عليه مختلف القوانين)

والتنظيمات من مقتضيات،)وما يوفره العمل القضائي من اجتهادات.

عليها) بقصد تسليط الضوء) بقواعد كان البعض يرى في نوازلها تقصيرا من جانب اإلدارة،) وقد خرجت فيما صاغته من مقررات،)

لتفادي اإلمعان في املطالبة بها أو التظلم منها،)والحال أن الصواب بجانب اإلدارة فيها.
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ومن أهم نماذج هذه املقررات،)ما يتعلق ب):

9()منحةيبلحجيإمكان ةيوليدتيحقايمطلقا.

))مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)6))ف19بي2)198)،)فييبمللفيعدس)97/)1)93)

كثيرا ما تتضمن امليزانيات الفرعية،)اعتمادات مخصصة كمساعدات للعاملين بمختلف اإلدارات ألداء)فريضة الحج.

إال أن محدودية هذه االعتمادات جعلت من منحة الحج إمكانية وليست حقا مطلقا.)ولذلك،)فإن االستفادة منها ينبغي أن تكون لها)

مرتكزات ومعايير موضوعية،)وال سيما وأن األمر يتعلق بفريضة دينية.)ينبغي أن تكون أجواء)منح املساعدة عليها محاطة بالعدل واملساواة.

ولذلك،)واملؤسسة بمناسبة وضع يدها على تظلم ذي صلة بمنحة الحج،)اعتبرت أن االنتماء)إلى اإلدارة،)والتوفر على السن املحدد)

لالستفادة منها،)ال يكفيان للحصول اآللي عليها،)بل إن منحها ال بد وأن يتم فيه االنضباط ملعايير وضوابط محددة،)معلن عنها بترتيب)

األسبقية واحترام العدد الذي يسمح به الحصيص املالي املرصود لها.)مؤكدة أن:

»الضوابط التنظيمية للموضوع،)سارت في اتجاه تخصيص اعتمادات مالية تصرف للعاملين باإلدارات واملؤسسات واملكاتب العمومية)

من أجل أداء)مناسك الحج،)مع تحديد عدد املستفيدين منها حسب حصيص هذه االعتمادات،)على أن تكون اإلدارة قد وضعت معايير)

وضوابط من أجل االستفادة مبنية على املساواة وتكافؤ الفرص.«

)()بملؤسدةيغي1يمختصةيللبتيفييمنازعاتيبلتحف ظيبلعقالي.

))مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخيفاتحيمالس)198)،)فييبمللفيعدس)839/96 )

كثيرا ما تطرح على املؤسسة قضايا لها ارتباط بمساطر التحفيظ العقاري أو التحديد اإلداري،)والحال أن هذه اإلجراءات،)جد هامة)

ومقننة ملا قد يكون لها من تأثير على حقوق الغير.)ولذلك،)رسم لها املشرع إجراءات ومساطر ال بد من سلوكها،)وحدد سبل املنازعة فيها،)

واملطالبة بحقوق عليها.

ولذلك،)فإن املؤسسة استبعدت النظر في بعض من هذه القضايا،)مؤكدة أن:

»املشرع رسم،)فيما يخص عمليات التحفيظ وكذا التحديد اإلداري،)مساطر لكل من يتضرر منها قصد إرجاع األمور إلى نصابها،)وذلك)

من خالل بلورة كل منازعة في شكل تعرض يؤول النظر فيه إلى املحكمة املختصة.«

3()م السةيبألنشطةيبلع 2بن ةييجبيأنيتتميفييإطاليضوببطيبلتع ي1.

أ)-)))مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخ)2)أب2يل)198)،)فييبمللفيعدس)3/97)933)

»األصل هو أن للمالك الحرية في استعمال عقاره واستغالله والتصرف فيه،)وكذا ممارسة جميع األنشطة العمرانية التي يراها تحقق)

مصلحته الخاصة،)غير أن حريته في املقابل مقيدة،)ويجب أال تتعارض مع ما تفرضه القوانين واألنظمة من التزام بضوابط التعمير.«)

ب-))مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخيفاتحيمالس)198)،)فييبمللفيعدس)7/96)918)

»الترخيص بالبناء)يخضع لضوابط واردة في وثائق التعمير والبناء.)

يتعين على كل معني االنضباط لها والتقيد بأحكامها،)كل ذلك اعتبارا ملا تهدف إليه باألساس من احترام االختيارات املرتبطة بتدبير)

املجال العمراني من جهة،)ولضمان أمن وسالمة الساكنة من جهة أخرى.«
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2()بالستفاسةيمنيمنحيبالستحقاقيلهينيبتوف2يبملعايي1يبملحدسةيفيينطاقيبالعت اسبتيبمل2صوسة.

أ)-)))مق2ليبالحفظ)،)صاسليبتاليخ)39)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)229/97)9)

»إن تخويل منح االستحقاق أصبح خاضعا ملقتضيات املرسوم)2.12.398)الصادر بتاريخ)29)أبريل)2013)في حدود االعتمادات املرصودة)

لهذه الغاية،)من بين املعايير التي تؤخذ بعين االعتبار:)املؤهالت العلمية،)واملردود التحصيلي للطالب،)وكذا التخصصات املراد مواصلة)

الدراسة فيها،)ومدى حاجيات الجامعة،)وسوق الشغل،)إلى غير ذلك.

هي املخول لها تحديد معايير انتقاء) وتضم تمثيلية العديد من القطاعات الوزارية،) إن اللجنة املركزية وهي ذات تركيبة متعددة،)
املستفيدين من منحة االستحقاق ورسوم التسجيل.«

ب-))مق2ليبالحفظ)،)صاسليبتاليخيفاتحيمالس)198)،)فييبمللفيعدس)712/97)9)

»تخويل منح االستحقاق أصبح خاضعا ملقتضيات املرسوم)2.12.398)الصادر بتاريخ)29)أبريل)2013،)املتعلق بتحديد شروط وكيفيات)
الحصول على منح االستحقاق في حدود االعتمادات املرصودة لهذه الغاية.

تخصيص منح االستحقاق تم إسناده إلى اللجنة املركزية التي هي ذات تركيبة متعددة،)واملخول لها تحديد معايير انتقاء)التلميذات)
والتالميذ املستفيدين من منحة االستحقاق ورسوم التسجيل.«

5()بشت1بطيمؤهالتي اصةيلتقلديبعضيبلوظائفيليسيف هيمايي سيب بدأيبملداوبة.

))مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)97)أب2يل198)،)فييبمللفيعدس)22/97 93)

»تقلد منصب رجل أمن يتطلب التوفر على مؤهالت بدنية تمكنه من أداء)مهامه على أكمل وجه،)وتقدير ذلك خالل فترة التدريب يرجع)
إلى املعهد املكلف به.«)

6()بلتعويضيعنيبعضيبلعالجاتيوبملص2وفاتيبلطب ةييبقىيفييحدوسيمايتميتدطي1هيوإجازتهيمنيط2فيبملصالحيبملختصة.

أ-))مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)1))يول وز)198)،)فييبمللفيعدس)99298/96)

»الحق في إرجاع املبالغ املصروفة في العالج يخضع لنظام يحدد على سبيل الحصر الخدمات واألدوية املستحق التعويض عنها،)مع)
سقف ونسبة التعويض.

التعاضديات وصناديق االحتياط مقيدة بما وقع تحديده من أنواع األدوية أو الكشوفات أو التحليالت املعوض عنها،)وفي هذا اإلطار)
تعمل بمعية،)وتحت مراقبة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.)

التعويض يبقى في حدود ما تم تسطيره وإجازته من لدن الوكالة املذكورة.«

ب-)مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)9))شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)92619/98)

»التعاضديات وصناديق االحتياط ليست سيدة نفسها في تحديد واختيار األنواع من األدوية أو الكشوفات أو التحليالت املعوض عنها،)
بل تعمل بمعية وتحت مراقبة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.)وبالتالي،)فإن االلتزام بالتعويض يبقى في حدود ما تم تسطيره وإجازته من)

لدن هذه الوكالة.«

7()بلحصوليعلىيشهاسةيالييخوليبلحقيفييبلت1قييبشكليآلي.

))مق2ليب2سيبلطلب،)صاسليبتاليخ)6)شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)7/98 923)

»إذا كانت اإلدارات العمومية قد دأبت على تقوية رصيدها البشري،)وتحسين أوضاعهم،)فإن فتح مجال ذلك رهين بما يتوفر لإلدارات)
بما أسند إلى تلك) وذلك بتوصيف املهام التي يتطلبها الوفاء) العمومية من مناصب مالية،)حسبما تفرضه حاجياتها لألطر واملوظفين،)

اإلدارات من صالحيات واختصاصات))وما أوكل إليها من رسالة في تدبير الشأن اإلداري؛
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ال يمكن اعتبار الحصول على شهادة عليا من طرف موظف موجبا لترقية آلية وإدماج مباشر في السلم والدرجة املناسبة لكل شهادة،)
بل هي مؤهل علمي وجامعي يخول الحق في اجتياز مباراة.«

إلى برمجة املباريات لإلبقاء)على األمل في تحسين الوضعية) على اإلدارة أن تسعى،)قدر اإلمكان،)وحسبما يتوفر لديها من إمكانيات،)
والدفع إلى التكوين والتحصيل.«

8()بملؤسدةيغي1يمختصةيللبتيفييبلخالفيبلقائميبينيمحاميوموكله.

)مق2ليبعدميبال تصاص)،)صاسليبتاليخ)1))يول وز)198)،)فييبمللفيعدس)2/98) 92)

»إن جوهر التظلم،)املرفوع إلى هذه املؤسسة للنظر فيه ينصب على خالف بين املشتكين و دفاعهم،)وأن املشرع حدد مسطرة تندرج)
مقتضياتها ضمن قواعد القانون الخاص،)وأسند الفصل فيه إلى هيئات حددها القانون.

ِونا إلزاميا في تصريف العدالة،)فإنه ال يعتبر ضمن زمرة)
َ
 املحامي،)في إطار الدفاع عن موكليه،)ولو كان يعتبر من مساعدي القضاء)وُمك

ما ورد في املادة األولى من الظهير الشريف املحدث لهذه املؤسسة كإدارة لتشمل صالحيات وسيط اململكة النظر فيما قد ينسب إلى الدفاع)
من اختالالت في نطاق العالقة التي تربطه بموكليه«.

 ()إنيتد ليبملؤسدةيفييبلق2بلبتيبلتأسيب ةياليي تديإلىيسلطةيتقدي2يبلعقواة.

)مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)3))يول وز)198)،)فييبمللفيعدس)836/97)9)

»العقوبة التأديبية،)التي أنزلها املجلس التأديبي باملشتكي،)تقررت في نطاق مسطرة تأديبية وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية،)

بعدما تم تأمين كل ما يخوله القانون للمشتكي من ضمانات للدفاع.

 مادام املشتكي لم يدل بما يفيد أن اإلدارة في قرارها هذا قد حادت عن املشروعية،)أو تجاوزت السلطة املخولة لها،)فإن املؤسسة)

ال ترى ما يستوجب مواصلة تدخلها.«

91()بملؤسدةيغي1يمختصةيللبتيفييبلنزبعاتيبملتعلقةيبتنف ذيبلعقوااتيبلدالبةيللح2ية.

)مق2ليبعدميبال تصاص)،)صاسليبتاليخ)3))يول وز)198)،)فييبمللفيعدس)95519/98)

»إذا كان إدماج العقوبات،)متى توفرت شروطه،)حقا لكل محكوم عليه،)فإن أمر النظر فيه يرجع إلى النيابة العامة،)بصفتها املشرفة)

على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،)وذلك باالستناد إلى مقتضيات املادة)597)من قانون املسطرة الجنائية.

عند وجود إشكال أو صعوبة أو اختالف في التفسير أو في التطبيق،)فإن املشرع حدد املسار الذي يجب أن يتم فيه النظر في الصعوبة،)

وذلك برفع األمر إلى املحكمة املصدرة للحكم،)طبقا ملقتضيات املادتين)566)و600)من قانون املسطرة الجنائية.«

إلىيبملؤسدةيفييشأنيبلخالفاتيبملتعلقةيبتفويتيألب�سييبلج وعيمباش2ةيسونيسلوكيبملدط2ةيبملحدسة) 99()اليي كنيبللجوء)

قانونا.

)مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخ)39)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)95851/98)

»إذا لم يجد أفراد الجماعة الساللية حال ملا يطرأ من إشكاليات ذات صلة بالتصرف واالستغالل يمكن اللجوء)إلى نواب الجماعة ورفع)

األمر إلى مجلس الوصاية؛

ما جنته الجماعة من تفويت أرض جماعية يجب أن يتم توزيعه في إطار الروح واألبعاد الفضلى ملنظومة األرا�ضي الساللية بما ينبغي أن)

يسود ذلك من إنصاف ومراعاة األوضاع االجتماعية واالرتباط الفعلي والحاجة امللحة لألفراد من نفس الجماعة)؛«
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)9()اليي كنيلل ؤسدةيبلتد ليفييتنف ذيبألحكاميإذبيكانيبمتناعيبإلسبلةيعنيبلتنف ذيم2سهيوجوسيصعواةيفييبلتنف ذ.

))مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخ)39)غشت)198)،)فييبمللفيعدس)97/)9988)

»قد تكون هناك صعوبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر لفائدة مورث املشتكي،)لكونه لم يحدد نصيبه في العقار موضوع التحفيظ)

عدد)4284/2.)إن تجاوز هذه الصعوبة يحتاج إلى تفسير من لدن املحكمة املصدرة للحكم،)لتوضيح ما اتجهت إليه نيتها وما قضت به،)

ليتأتى للمحافظ على األمالك العقارية القيام باملتعين وذلك باعتباره مؤتمنا على حقوق كل من له حق في العقار.«

93()م السةيبعضيبملهنيشبهيطب ةيالبديفيهايمنيت2  صيإسبلي.

))مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)5)شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)79/95 7)

»ممارسة مهن شبه طبية،)ومن بينها طبعا أجهزة استبدال األعضاء)ال يمكن السماح بها من لدن اإلدارة املوكول إليها ذلك إال في إطار)

ومن أهمها التأكد من املؤهالت العلمية لطالب ممارستها،)فضال عن حسن) ضوابط تراعي بالضرورة أمن وسالمة وصحة األشخاص،)

سلوكه وكذا اإلمكانيات اللوجستيكية والتجهيزات الخاصة مع التيقن من استجابة ذلك للمعايير الدولية املحددة في املجال؛«

92()بملنفعةيبلعامةيهييبلضابطيبلذيييخوليلإلسبلةينزعيبمللك ة.

)مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخ)5)شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)98/ 9257)

يدخل ضمن أولويات) وتثبيت األعمدة الكهربائية لتزويد الساكنة بهاتين املادتين األساسيتين،) الصالح للشرب،) »تمرير قنوات املاء)

املنفعة العامة؛

أن تلجأ إلى ذلك من خالل مسطرة إصدار مرسوم) كلما تراءى لها أن املنفعة العامة تقت�ضي نزع ملكية عقار،)  اإلدارة لها الحق،)

في املوضوع،)ومواصلة اإلجراءات،)ومحاولة إيجاد توافق رضائي لالقتناء)أو اتباع املسطرة القضائية؛

ال يمكن ملؤسسة وسيط اململكة أن تجبر اإلدارة على تغيير مكان مرافق وقع اختيارها،)وكل ما لها أن توجه املشتكي إلى نهج ما يخوله)

له القانون من حق في الحصول على التعويض الكامل العادل واملنصف عما يكون قد لحقه من ضرر جراء)استغالل أجزاء)من عقاره؛«

95(منيحقيبإلسبلةيأنيتتولىينقليموظفيهايفييإطاليإعاسةيبنتشاليمايلميتكنيتجد دبيلنوبيايتأسيب ة.

)مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)5)شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)95163/98)

»إن تحديد وإسناد املهام للموظفين يرجع لسلطة اإلدارة،)التي تعمل على سد حاجياتها من املوارد البشرية،)وفق منظور يهدف باألساس)

إلى أداء)الرسالة املوكولة لها،)وبذلك لها أن تقوم بحركة انتقالية وإعادة االنتشار كلما دعت الحاجة إلى ذلك،)في إطار معايير موضوعية.«

،)وإن اييبقىيذلكيم2تبطايبالدلطةيبلتقدي2ية) 96()الييكفييتوف2يبملوظفيعلىيبلش2وطيبملطلواةيللقوليباستحقاقهيبالنتقال)

لإلسبلة.

))مق2ليب2سيبلطلب)،)صاسليبتاليخ)9))شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)92732/98)

»نقل املوظفين في إطار حركية املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين اإلدارات،)ليست آلية،)وال يكفي توفر املعني باألمر على الشروط)

املطلوبة للقول باستحقاقها،)وإنما يبقى ذلك مرتبطا بالسلطة التقديرية لإلدارة،)التي يرجع لها حق تقييم أوضاع موظفيها ومؤهالتهم وفق)

ما تقتضيه املصلحة العامة،)وفي إطار املناصب املالية املتوفرة لديها.«
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97()منيحقيبإلسبلةيبالحتفاظيبالدلعيبملدتولسة،)إذبيمايبنتهتيصالح تهايوكانتيمخصصةيلالستهالك،)ألنهايمؤت نةيعلىيسالمة)
وصحةيبألف2بسيوبلج اعات.

))مق2ليبالتوج ه)،)صاسليبتاليخ)5)شتن19)198)،)فييبمللفيعدس)98/ 9557)

»االحتفاظ بالبضاعة املستوردة،)بعد انتهاء)مدة صالحيتها،)يندرج في إطار التزام الجهات اإلدارية املختصة باتخاذ ما يكفي من تدابير)
من أجل الحفاظ على الصحة العمومية،)وعلى سالمة املستهلك،)و كل اختالل طرأ بمناسبة هذه العملية يستدعي،)لترتيب اآلثار القانونية،)
استجماع كل العناصر لتحديد املسؤوليات ومن بينها تاريخ صالحية املواد املستوردة،)وتاريخ تمكين السلطات من الوثائق اإلدارية،)وتاريخ)

الوفاء)بالرسوم الجمركية.«

ساسسا):)بملقت1حاتيبلتييتقدمتيبهايبملؤسدةيلتجاوزيبعضيبال تالالت

من منطلق إيمان املؤسسة بكون عالقتها بتدبير الشأن اإلداري يجب أن تكون ذات بعد إصالحي ووقائي،)وأن مساهمتها في االرتقاء)
باالرتفاق اإلداري،)ال بد وأن تتأسس على مفهوم املرافقة واملواكبة وتحمل املسؤولية،)ألنها تدرك أنها ليست مجرد مراقب يتتبع ويرصد)

الخطأ،)بل شريك في بناء)املمارسات الفضلى ومراكمة النجاحات.

إن املؤسسة وهي تعيش انشغاالت مرتادي اإلدارة،)وتقف على بعض التعثرات،)وتدرك مدى انزعاج املواطنين من بعض التصرفات التي)
ال صلة لها بمسلمات الحكامة الجيدة واإلدارة املواطنة،)قامت في إطار ما يخولها القانون،)كقوة اقتراحية،)بتقديم بعض ما ترآى لها من)

تصويبات،)تعيد النظر في ممارسات إدارية تجاوزها ركب التغيير،)لتشكل لبنة جديدة تنضاف إلى مسار االنتقال نحو األحسن.)

وهكذا،)فمن جملة ما ساقته املؤسسة من مقترحات خالل هذه السنة،)نذكر على وجه املثال:

9()مقت1حيلتفاسييبالقتطاعيبملزسوجيب2سميبلتأمينيبإلجبالي.

لقد لوحظ أن بعض األشخاص يخضع دخلهم إلى اقتطاع مزدوج برسم التأمين عن املرض،)ويكون ذلك خاصة بالنسبة لألرامل اللواتي)
يتقاضين أجرهن ويصرف لهن كذلك معاش عن وفاة أزواجهن.

فهؤالء)يجدن أنفسهن مضطرات إلى أداء)وجيبتين عن التغطية الصحية،)تقتطع من املنبع،)والحال أنهن وحدهن املعنيات بهذه التغطية.)

وقد يعظم األمر حينما يالحظ أن املعاش الذي يقتطع منه رسم التغطية الصحية ال يتعدى ألف درهم.

وألجل هذا،)ورأفة بأصحاب املعاشات البسيطة،)وإلنصافهم ارتأت املؤسسة أن تقترح على الحكومة أن تتدخل لتفادي االقتطاع املزدوج)
في مثل هذه الحاالت.

وهو االقتراح الذي كان موضوع مراسلة إلى رئيس الحكومة بتاريخ)9)يونيو)2018.

)()مقت1حيبشأنيمدتحقاتيبملنخ2طينيفييبلصندوقيبلتك  لييعنيبلوفاةيللتعاضديةيبلعامةيملوظفييبإلسبلبتيبلع وم ة.

لقد اتضح للمؤسسة أن املنخرطين في صناديق االحتياط االجتماعي لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم ذات الصلة بالصندوق التكميلي عن)
الوفاة،)والذي تمت في السابق املصادقة على القبول املبدئي ملا تم تحديده كتعويضات مستحقة،)وبقي توصلهم بها رهينا بالتوقيع على قرار)

مشترك بين وزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير االقتصاد واملالية.)

إال أنه لطول هذه املدة؛)واعتبارا ملا لهذا التأخير من مس بمصالح املتقاعدين الذين يعتبرون في أمس الحاجة إلى تقوية ورفع مداخيلهم؛)
فإن املؤسسة بعثت إلى وزير الشغل واإلدماج املنهي بكتاب تهيب به إلى التعجيل بالتوقيع على هذا القرار بتاريخ)11)يونيو)2018.

3()مقت1حيبشأنيبست1جاعيأموبليبألتعابيبلطب ةيوبملصاليفيبملت1تبةيعنيبمل2ضيأويبلحاسثةيبملندواةيللع ل.

 لقد اتضح لهذه املؤسسة بمناسبة معالجة بعض الشكايات،)أن هناك صعوبة في استرجاع أموال األتعاب الطبية املترتبة عن املرض)
أو حوادث الشغل،)وأن املصالح املعنية تتذرع بأن املقتضيات التنظيمية ذات الصلة غير واضحة.
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لذا أصدرت املؤسسة توصية دعت فيها إلى العمل على اتخاذ كافة اإلجراءات لرفع هذه الصعوبات.

وإثر ذلك،)وجهت املؤسسة إلى رئيس الحكومة مراسلة،)دعت فيها أيضا إلى العمل على التعجيل بذلك،)ألن هذا األمر يعطل االستفادة)

الكلية من الحق في التغطية االجتماعية والصحية.

وبالفعل تجاوب رئيس الحكومة مع املؤسسة،)وأصدر بتاريخ)11)يونيو)2018)منشورا تحت عدد)2018/10،)حدد من خالله اآلليات)

واإلجراءات املسطرية الواجب اتباعها لضمان حقوق ضحايا الحوادث واألمراض املهنية املنسوبة للعمل.)

2()مقت1حيفييشأنيمنحيبلبطاقةيبل2ماسيةيلفائدةيبعضيبلعائدينيإلىيألضيبلوطن.

لقد وقفت املؤسسة على حالة رجوع بعض العائدين من ساكنة أقاليمنا الجنوبية،)إلى أرض الوطن على متن سياراتهم الخاصة،)وبشكل)

استثنائي سلمتهم السلطات املعنية تراخيص مؤقتة تسمح لهم بالسير والجوالن على متنها،)في انتظار تسوية وضعياتها القانونية والتوصل)

بالورقة الرمادية املطابقة للمعايير الوطنية.

وأمام انتهاء)مدة هذه التراخيص دون أن يتأتى لهم الحصول على الورقة الرمادية النظامية.)ارتأت املؤسسة بعدما وقفت على أن ال أحد)

ينازع أصحاب السيارات املعنية في ملكيتهم لها،)أنه من املناسب مراسلة رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه الوضعيات والتعجيل)

بتمكينهم من البطاقة الرمادية.

5()مقت1حيبشأنيعدميتقاسميبملطالبةيبالتعويضيعنيبألض2بليبلناتجةيعنيبنفجاليبأللغام.

لقد كان لهذه املؤسسة أن تقدمت بمقترح بخصوص ما الحظته من تمسك اإلدارة بتقادم طلبات التعويض التي يتقدم بها الضحايا)

املدنيون الذين تعرضوا ألضرار جسمانية بسبب انفجار ألغام،)وأوصت وزارة االقتصاد واملالية بالتعامل مع قضاياهم،)في إطار مساطر)

الصلح،)دون التفات إلى التقادم.

وإذا كانت املؤسسة تثمن الخطوة التشريعية التي أدخلت تعديال على قانون العقود وااللتزامات املغربي يق�ضي برفع أمد تقادم دعوى)

15)سنة،)فإنها مازالت تو�ضي اإلدارة املغربية بأن تعالـج هذا النوع من الطلبات في نطاق) املطالبة بالتعويض عن هذه االضرار إلى حدود)

وأن تبادر إلى) وأن تستبعد إثارة التقادم وتعمل على مالمسة املوضوع من منظور تكافلي تضامني،) مساطر الصلح والتعويض الرضائي،)

تعويض هؤالء)الضحايا.

بلجزء)بلثالث):) الصاتيبلتقالي2يبلدنويةيلل خاطبينيبلدبئ ينيلل ؤسدة

تميزت تقارير املخاطبين الدائمين برسم هذه السنة بارتفاع ملحوظ في عددها،)وهي إشارة تلقتها املؤسسة بارتياح وتفاؤل يؤشر على مسار)

صحيح يبشر بتمتين جسور الثقة لكسب رهان إرضاء)مرتادي اإلدارة باالرتفاق الذي يطمحون إليه.

ومن املفيد في هذه التوطئة التذكير،)بأن االستعراض املوجز لتقارير املخاطبين،)يجب أن يكون لحظة تعكس االعتزاز بالعمل املشترك)
والجاد الذي يراكم النجاحات،)ويتجاوز املعيقات ملا يعترض املسار اإلداري من اختالالت.)فاملشرع أَصّر)على أن يوافي املخاطبون الدائمون)

املؤسسة بتقارير عما اتخذته إداراتهم من تدابير بشأن ما أحيل عليها من تظلمات،)من لدن مؤسسة وسيط اململكة.

ينبغي أن تكون محطة قراءة نقدية ذاتية ملدى تجاوب القطاع مع ما توصل به من) فأبعاد هذا املقت�ضى،)كما سبقت اإلشارة إليه،)

إحاالت ومدى تفاعله مع انشغاالت املشتكين،)ليس كواقعة معزولة،)ولكن كنمط أو ظاهرة يجب تجفيفها من املراس اإلداري اليومي.

إن ما يمكن أن نشتغل عليه في هذه التقارير،)هو عدم االكتفاء)بلغة األرقام والجداول)–على أهميتها-)وإبراء)الذمة،)والبحث عن األعذار،)

بل ينبغي االنتقال إلى الوقوف عند كنه التظلمات باعتباره منطلق التغيير واإلصالح والتغلب على املطبات.

يجب أن نسعى ألن يكون التقرير،)وما يمكن أن يكون مالحظا عليه من املؤسسة مبعث أمل إلبراز اإلضافات،)واإلسهام في إغناء)املكتسب)

اإلداري الجيد الذي البد أن يتنافس فيه املتنافسون.
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بما يتم التوافق عليه من قواعد واجتهادات) البد أن تكون التقارير إعالنا عن انخراط والتحام حول أساسيات اإلدارة الرشيدة،)
وابتكارات إليجاد حلول عادلة ومنصفة من خالل ما انتهت إليه املؤسسة بعد تبادل الرؤى.

هذا دون أن نغفل اعتبار تقرير املؤسسة عند تقديمه فرصة إلطالع املهتمين على منظور كل قطاع للتغيير واإلصالح،)وما ننهجه كمخطط)
للتقويم واالرتقاء)بالعمل،)وما يوليه من إسهامات،)ملا يشغل الرأي العام في هذا املجال.

أوال):)مج وعيبلتقالي2يبلتييتوصلتيبهايبملؤسدة

توصلت مؤسسة وسيط اململكة إلى غاية نهاية شهر يونيو)2019،)بعدما كانت قد حددت لسائر اإلدارات أجال للقيام بذلك في أخر شهر)
فبراير)2019،)بـ)55)تقريرا سنويا من املخاطبين الدائمين لها باإلدارات.)

وتخص))هذه التقارير القطاعات التالية،)مرتبة حسب تواريخ ورودها على الشكل التالي:

تاليخيبلتوصليبالتق2ي2بلقطاعيبملعنييبالتق2ي2بل2قميبلت1ت بي

18)دجنبر)2018وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1

2)يناير)2019قطاع الصيد البحري بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات2

9)يناير)2019وزارة الشباب والرياضة3

14)يناير)2019مفتشية القوات املساعدة)–)شطر الجنوب4

17)يناير)2019قطاع الطاقة واملعادن بوزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة،5

18)يناير)2019التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية6

23)يناير)2019قطاع السياحة بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي7

31)يناير)2019املكتب الشريف للفوسفاط8

31)يناير)2019املديرية العامة لألمن الوطني9

4)فبراير)2019وزارة الشغل واإلدماج املنهي10

5)فبراير)2019املديرية العامة للضرائب11

5)فبراير)2019وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية12

5)فبراير)2019مديرية أمالك الدولة13

6)فبراير)2019إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة14

6)فبراير)2019إدارة الدرك امللكي15

11)فبراير)2019الهيئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات واملصالح العمومية باملغرب16

13)فبراير)2019املفتشية العامة للقوات املساعدة)–)شطر الشمال17

13)فبراير)2019املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن18

15)فبراير)2019املكتب الوطني للسكك الحديدية19

18)فبراير)2019مجموعة العمران20

19)فبراير)2019املندوبية السامية للتخطيط21

19)فبراير)2019الخطوط امللكية املغربية22
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19)فبراير)2019وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة23

21)فبراير)2019وزارة الصحة24

22)فبراير)2019وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي25

22)فبراير)2019الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي26

22)فبراير)2019قطاع التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي27

25)فبراير)2019اإلدارة الترابية بوزارة الداخلية28

26)فبراير)2019قطاع املياه والغابات بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات29

26)فبراير)2019صندوق اإليداع والتدبير30

27)فبراير)2019املكتب الوطني للمطارات31

28)فبراير)2019الوكالة القضائية للمملكة32

28)فبراير)2019الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية33

28)فبراير)2019كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي34

1)مارس)2019الصندوق الوطني للضمان االجتماعي35

1)مارس)2019املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج36

1)مارس)2019قطاع االتصال بوزارة الثقافة واالتصال37

1)مارس)2019إدارة الدفاع الوطني38

1)مارس)2019التعاون الوطني39

5)مارس)2019الخزينة العامة للمملكة40

5)مارس)2019تعاضدية القوات املسلحة امللكية41

7)مارس)2019بريد املغرب42

12)مارس)2019كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية املكلفة بالتكوين املنهي43

12)مارس)2019كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي44

14)مارس)2019قطاع الكهرباء)باملكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب45

15)مارس)2019وزارة االقتصاد واملالية46

18)مارس)2019قطاع الثقافة بوزارة الثقافة واالتصال47

19)مارس)2019قطاع املاء)بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء48

19)مارس)2019وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء49

19)مارس)2019وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي50

20)مارس)2019الوظيفة العمومية51

26)مارس)2019وزارة العدل52

29)مارس)2019الصندوق املغربي للتقاعد53

12)أبريل)2019قطاع الفالحة بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات54

11)يونيو)2019رئاسة الحكومة55
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هذا وتجد املؤسسة نفسها،)مرة أخرى،)مضطرة إلى اإلشارة إلى اإلدارات التي لم توافها بتقاريرها السنوية،)رغم مراسلتها في املوضوع،)
وهذه اإلدارات هي):

بلقطاعيبملعنييبالتق2ي2بل2قميبلت1ت بي

تعاضدية التربية الوطنية1
قطاع املاء)باملكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب2
الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية3

وتنفيذا للتعليمات املولوية السامية الرامية إلى تفعيل جميع اختصاصات املؤسسة،)ستسعى  كما تجدر اإلشارة إلى أن املؤسسة،)
في اإلبان،)إلى إعمال ما يخولها القانون من صالحيات في هذا املوضوع.)

ثان ا:)بملالحظاتيبلعامةيبملشت1كةيبينيجليبلتقالي2يبملتوصليبها

يمكن إجمال املالحظات العامة املشتركة بين جل التقارير القطاعية املتوصل بها في مالحظات شكلية وأخرى))موضوعية؛

9()منيبلناح ةيبلشكل ة:)

عدد كبير من التقارير لم يتم رفعها إلى وسيط اململكة تحت إشراف رئيس اإلدارة،)وتم االكتفاء)بتوقيعها من لدن املخاطب الدائم،)	 
واملؤسسة ال تثير هذا من باب االنتقاص أو العتاب،)وإنما من باب حرصها على مراعاة اإلرادة التشريعية املعبر عنها في املادة)26 

املذكورة أعاله؛

التوصل بعدة تقارير تخص وحدات إدارية تابعة لنفس القطاع الحكومي)،)كل تقرير على حدة،)وهو ما يعني غياب الرؤية املندمجة)	 
قطاعيا للتعامل مع تظلمات املواطنين،)وتغليب الحلول املنفردة في التعامل معها،)مما يثير التساؤل حول مستوى انسجام هذه)
خاصة بالنسبة للقطاعات التي لم تعين من ضمن هياكلها) وحول مستوى التواصل والتنسيق الداخلي،) الحلول واستدامتها،)

مخاطبا رسميا للمؤسسة.

)()منيبلناح ةيبملوضوع ة:

أغلب تقارير اإلدارات عبارة عن جرد إحصائي ملا تم تداوله بينها وبين املؤسسة من شكايات ومراسالت.)وحتى على هذا املستوى،)	 
سجلت املؤسسة بعض االختالفات العددية بين ما هو ممسوك بقاعدة املعطيات املتوفرة لديها،)وما جاءت به تلك التقارير؛

وتسهيل الولوج إلى)	  عدم تضمين بعض التقارير املتوصل بها ما اتخذه القطاع من إجراءات بغية تحسين هياكل االستقبال،)
املعلومة،)وتبسيط املساطر اإلدارية.

واألكيد أن لكل قطاع عمومي،)العديد من اإلجراءات املتخذة من أجل تجويد خدماته،)والعناية بمرتاديه،)ولذلك سيكون من)	 
املناسب أن تتضمن التقارير املقبلة ما قامت به القطاعات اإلدارية في هذا املجال وما حققته على أرض الواقع،)إبرازا للمجهودات)

املبذولة.

انتظار بعض اإلدارات فرصة إعداد التقرير السنوي،)قصد إمداد املؤسسة باألجوبة املخصصة لشكايات املواطنين املوجهة لها،)	 
في حين كان عليها موافاتها بهذه األجوبة داخل األجل املحدد لذلك،)وأثناء)تداول امللف،)مما يؤثر بشكل واضح على زمن معالجة)
التظلمات،)ووضعية القطاع من خالل محددات التحليل املعتمد من املؤسسة في تقريرها السنوي الذي يهم فقط ما تم اتخاذه)

من إجراءات خالل السنة موضوع التقرير أي بين فاتح يناير و31)دجنبر؛

عدم تخصيص حيز في تقارير بعض املخاطبين الدائمين لبيان بعض الصعوبات التي تحول دون قيامهم بمهامهم على الوجه)	 
املطلوب،)وذلك اعتبارا لدور املؤسسة كقوة اقتراحية.

والشكايات املحالة عليها برسم)	  عدم تمييز بعض التقارير بين الشكايات الجديدة املحالة عليها برسم السنة موضوع التقرير،)
سنوات سابقة،)مع استمرارية معالجتها خالل السنة موضوع التقرير.
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ثالثا:)ملخصاتيعنيمضامينيبلتقالي2يبملتوصليبهايبحدبيكليقطاع)

9())تق2ي2يوزبلةيبألوقافيوبلشؤونيبإلسالم ة

ضمنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتقريرها،)حصيلة تعاملها مع شكايات املواطنين الواردة عليها من املؤسسة والبالغ عددها)

15)شكاية،) تسع شكايات.)إال أنه بالرجوع إلى قاعدة املعطيات التي تتوفر عليها املؤسسة،)فإن ما وجه لذات القطاع،)بلغ خمسة عشر)

تتمحور مواضيعها حول طلبات االستفادة من عائدات الحبس املعقب،)ومستحقات حصص التعليم العتيق ومحو األمية باملساجد،)وكذا)

املنح املمنوحة للقيمين الدينيين،)باإلضافة إلى الشكايات املقدمة بشأن طلب استرجاع مصاريف أداء)مناسك الحج.

وقد تمت اإلجابة عن الشكايات داخل آجال معقولة.

))()تق2ي2يقطاعيبلص ديبلبح2ييبوزبلةيبلفالحةيوبلص ديبلبح2ييوبلتن  ةيبلق2ويةيوبمل اهيوبلغابات

أبان تقرير قطاع الصيد البحري بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عن حصيلة نشاطه في معالجة)

شكايات املواطنين الواردة عليه من املؤسسة،)والبالغ عددها)6)شكايات،)همت طلبات تسوية وضعية قوارب الصيد،)وذلك بالحصول على)

رقم جديد للقارب،)وتجديد رخص الصيد وجواز األمان،)وقد تمت اإلجابة عنها.

فإنها ترى أن اإلدارة مطالبة باالقتراب أكثر من العاملين في هذا) املوضوع،) وإذ سجلت املؤسسة بارتياح سالمة مواقف اإلدارة إزاء)

املجال،)ملواكبتهم وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات،)مع إعطاء)أهمية أكبر للتواصل.

3)())تق2ي2يوزبلةيبلشبابيوبل2ياضة

2018)،)حول ما تم تداوله مع القطاع من شكايات وتظلمات) وافت وزارة الشباب والرياضة املؤسسة بتقريرها السنوي برسم سنة)

بلغ عددها)5،)انصبت حول طلبات التدخل قصد التعويض عن نزع امللكية من أجل املنفعة العامة،)والحصول على مستحقات األشغال)

والتوريدات التي استفادت منها.)وهي مبدئيا أمور تحتاج إلى مزيد من العناية الرتباطها بمواضيع لها تأثير على األوضاع املادية ألصحابها.

2)())تق2ي2يبملفتش ةيبلعامةيللقوبتيبملداعدة)–)شط2يبلجنوب)

توصلت املؤسسة بتقرير املفتشية العامة للقوات املساعدة)–)شطر الجنوب)،)ضمنته حصيلة نشاطها في معالجة شكايات املواطنين)

املتوصل بها برسم سنة)2018.)وتتعلق بطلبات التعويض عن سنوات العمل بصفوف القوات املساعدة،)والتعويضات العائلية،)وقد تمت)

اإلجابة عنها.

وفي املقابل تسجل املؤسسة باهتمام ما قام به القطاع من إجراءات في سبيل تقريب اإلدارة من املواطنين،)وتحسين بنية االستقبال،)

وذلك بإحداث خلية الستقبال املشتكين على مستوى اإلدارة املركزية،)كما أحدثت مندوبيات جهوية للمصالح االجتماعية على صعيد)

الجهات واألقاليم التابعة لنفوذها،)مهمتها استقبال ومساعدة وتوجيه أفراد القوات املساعدة سواء)املزاولين لعملهم أو املتقاعدين أو ذوي)

حقوقهم.

5)()تق2ي2يقطاعيبلطاقةيوبملعاسنيبوزبلةيبلطاقةيوبملعاسنيوبملاء)وبلبيئة

أفاد هذا القطاع بأن حصيلة ما توصل به من املؤسسة من شكايات املواطنين برسم سنة)2018،)بلغ)8)شكايات،)تدور حول تسوية)

2018،)حيث) (–(2012 وضعيات إدارية للمنتسبين للقطاع.)كما تطرق التقرير لحصيلة تعامل ذات القطاع مع املؤسسة برسم سنوات)

توصل بثالث توصيات أحالها على الجهات املعنية التخاذ الالزم بشأنها.

وأشار التقرير أيضا الى انطالقة العمل،)بدءا من شهر يوليوز)2015،)بالبوابة اإللكترونية لتلقي الشكايات،)الهادفة إلى تسهيل التواصل)

مع املرتفقين ومدهم باملعلومة.)واملنتظر أن تتضمن التقارير املقبلة معطيات حول النتائج التحليلية املتعلقة بأداء)هذه البوابة.
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6()تق2ي2يبلتعاضديةيبلعامةيملوظفييبإلسبلبتيبلع وم ة

الذي شكل رصدا للمتداول بين املؤسسة) (،2018 وافت هذه التعاضدية مؤسسة وسيط اململكة بتقريرها السنوي برسم سنة)

والتعاضدية من الشكايات املتوصل بها من لدن املنخرطين مباشرة أو من املؤسسات العمومية األخرى،)وكذا عبر مراكز النداء)التي تتوفر)

عليها وبوابتها االلكترونية،)واإلجراءات التي اتخذتها بخصوصها،)دون أن تفرد في تقريرها حيزا خاصا بتعاملها مع هذه املؤسسة الدستورية.

27)شكاية،)تتمحور مواضيعها حول) وبالرجوع إلى قاعدة املعطيات التي تتوفر عليها املؤسسة،)فإن ما تم تداوله مع التعاضدية بلغ)

طلبات التعويض عن ملفات املرض أو مراجعة قيمة التعويض املمنوح للمنخرط،)واالستفادة من منح التقاعد والوفاة،)وقد تمت موافاة)

املؤسسة باألجوبة عن هذه الشكايات داخل آجال معقولة،)وتسجل املؤسسة تفاعل التعاضدية مع تدخالتها،)كما تثمن املجهودات التي)

بذلتها واإلجراءات التي اتخذتها من أجل توسيع شبكة املندوبيات الجهوية واملكاتب اإلدارية،)وذلك لتعزيز سياسة القرب من املواطن،)حيث)

بلغ عددها)57)مكتبا.

بطرق تواصل بسيطة) عملت التعاضدية على فتح مراكز صحية جديدة،) ومن أجل تسهيل ولوج املنخرطين للخدمات الصحية،)

وميسرة،)وذلك تكريسا ملبدأ الجهوية املوسعة.)كما أطلقت التعاضدية بتاريخ فاتح نونبر)2018،)خدمات تكميلية جديدة)»الشامل«)لفائدة)

املنخرطين وذوي حقوقهم،)تروم تعزيز العدالة املجالية بين املستفيدين من خدماتها،)في مسار من التجويد والعصرنة،)وتقريب خدماتها)

من املنخرطين.

7()تق2ي2يقطاعيبلد احةيبوزبلةيبلد احةيوبلنقليبلجوييوبلصناعةيبلتقل ديةيوبالقتصاسيبالجت اعي

تناول تقرير قطاع السياحة بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي برسم سنة)2018،)حصيلة ما)

توصل به من املؤسسة من شكايات،)والتي كانت في حدود ثالثة،)تعلقت جميعها بالحصول على التعويض عن نزع امللكية من أجل إحداث)

مطارات أو توسيعها،)بعدما أصبحت مديرية الطيران املدني تابعة لها إثر التعديل الحكومي األخير،)وقد تمت اإلجابة عنها.

والظاهر أنه من املناسب تمكين القطاع من اعتمادات ملواجهة املخلف من امللفات ذات الصلة بقطاع النقل الجوي الذي ضم إلى)

الوزارة في إطار التشكيلة الجديدة للحكومة.

8()تق2ي2يبملكتبيبلش2يفيللفوسفاط

توصلت املؤسسة بالتقرير السنوي للمكتب الشريف للفوسفاط،)الذي وافاها من خالله بنتائج ما أحالته عليه منها من شكايات،)والبالغ)

عددها)22)شكاية،)كانت ذات الصلة بطلبات تسوية الوضعيات املعاشية للمنتسبين للقطاع أو لذوي حقوقهم،)واالستفادة من التغطية)

 الصحية،)والتعويضات العائلية عن األبناء)املعاقين،)وشواهد إدارية.)وتطرق التقرير ملا تم اتخاذه بشأنها من إجراءات،)منها ما تم إنجازه والباقي في)

طور اإلنجاز.

واملأمول أن يقوم القطاع بمجهود أكبر في إعداد األجوبة وموافاة املؤسسة بصور من املذكرات املصلحية التي يعتمد عليها في تعليل)

قراراته.

 ()تق2ي2يبملدي2يةيبلعامةيلألمنيبلوطني

تطرق تقرير املديرية العامة لألمن الوطني برسم سنة)2018)،)ملا توصلت به من شكايات املواطنين برسم ذات السنة،)والتي بلغت)23 

شكاية،)تمحورت حول طلبات تمديد حد سن املزاولة بصفوف األمن الوطني،)والتظلم من جعل حد للتدريب،)وعدم تجديد سند اإلقامة)

باملغرب بالنسبة لألجانب؛)وقد سجلت املؤسسة بارتياح قيام اإلدارة باإلجابة عن تلك الشكايات املتوصل بها داخل اآلجال املقررة.

وفي مجال التدابير املتخذة لتجويد الخدمات العمومية األمنية،)تسجل املؤسسة باهتمام ما قام به القطاع من إجراءات،)كان لها تأثير)

مباشر على الحكامة األمنية وعالقة املواطن باملرفق األمني.

عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99336



91()تق2ي2يوزبلةيبلشغليوبإلسماجيبملنهي

أكدت وزارة الشغل واإلدماج املنهي في تقريرها برسم سنة)2018،)أن ما توصلت به من املؤسسة من شكايات بلغت)12،)تتمحور حول)

طلبات الحصول على شواهد إدارية،)وتسوية الوضعية اإلدارية واملعاشية للمنتسبين للقطاع أو ذوي حقوقهم،)واالستفادة من الزيادة في)

اإليراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية،)وقد تمت اإلجابة عنها داخل آجال معقولة.

وتطرق التقرير إلى توصيات الوسيط التي توصل بها وعددها)17،)أغلبها تتعلق بالزيادة في اإليراد املستحقة منذ سنة)2012،)حيث إن)

تنزيل تلك الزيادة رهين باملصادقة على املشروع من لدن وزارة االقتصاد واملالية،)علما أن هذا املوضوع الزال مطروحا ويحتاج إلى اإلسراع)

في إخراج املرسوم إلى حيز التنفيذ.

كما أشار التقرير إلى ما قامت به الوزارة من أجل تحسين الخدمات،)وذلك بتطوير موقعها اإللكتروني لتسهيل الولوج إلى املعلومة،)وكذا)

تحسين فضاءات االستقبال.

99()تق2ي2يبملدي2يةيبلعامةيللض2بئب

اقتصر تقرير املديرية العامة للضرائب برسم سنة)2018)على اإلشارة إلى)24)شكاية مما توصلت به من املؤسسة.)علما أن الشكايات)

تتمحور حول طلبات تخفيض الضريبة املفروضة على) 32)شكاية.) الجديدة التي تم تسجيلها خالل هذه السنة في مواجهة القطاع هو)

امللزمين أو اإلعفاء)منها،)وتنفيذ األحكام القضائية،)والتي تمت اإلجابة عن معظمها داخل آجال معقولة.

وكان التقرير مناسبة الطالع املؤسسة على التدابير التي اتخذتها املديرية العامة للضرائب للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها)

للمقاوالت،) بالنسبة  واعتماد مبدأ االستشارة الضريبية املسبقة  وذلك بتعميم الخدمات اإللكترونية للتصاريح واألداء،) للمرتفقين،)

ومواصلة تعميم وتحيين الجدول املرجعي لألثمان فيما يخص املعامالت العقارية على مستوى كل املدن.

)9()تق2ي2يوزبلةيبألس2ةيوبلتضامنيوبملداوبةيوبلتن  ةيبالجت اع ة

أكدت وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية في تقريرها برسم سنة)2018،)أن ما توصلت به من املؤسسة،)بلغ ثالث)

شكايات،)تتعلق بالخدمات االجتماعية التي يقدمها القطاع،)وقد تمت اإلجابة عنها.

واملؤسسة تسجل باهتمام تفاعل القطاع مع تدخالتها.

93()تق2ي2يمدي2يةيأمالكيبلدولة

أفادت مديرية أمالك الدولة في تقريرها برسم سنة)2018،)أنها توصلت من مؤسسة وسيط اململكة بما مجموعه)26)شكاية،)تتمحور)

مواضيعها حول طلبات تسوية تمكين املالك من ثمن اقتناء)عقاراتهم وتسوية العقارات املفوتة للخواص،)والتعويض عن نزع امللكية من)

أجل املنفعة العامة،)وتفويت املساكن الوظيفية،)وتنفيذ األحكام القضائية،)وقد تمت اإلجابة عن هذه الشكايات داخل آجال معقولة.

كما تضمن التقرير مآل بعض التوصيات التي توصلت بها املديرية،))في حين لم تتوصل بعد املؤسسة بالجزاءات املتخذة بشأن البعض)

اآلخر.)وبالتالي،)فإن املعمول عليه،)هو تسريع وتيرة موافاتها بما اتخذ من أجل تنزيل توصياتها.

وخصص ذات التقرير حيزا لإلجراءات املتخذة من أجل تحسين بنية االستقبال وتبسيط املساطر اإلدارية وتيسير الولوج إلى املعلومة.
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92()تق2ي2يإسبلةيبلج الكيوبلض2بئبيغي1يبملباش2ة

وافت إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة مؤسسة وسيط اململكة بتقريرها السنوي برسم سنة)2018،)حيث تم خالل هذه السنة)
4)شكايات،)تهم أساسا:)طلبات االستفادة من منحة نهاية الخدمة،)والتعويض عن حوادث الشغل،)وتسوية) مراسلة القطاع بخصوص)

الوضعيات اإلدارية واملالية للمنتسبين للقطاع،)وقد تمت اإلجابة عنها.

وقد كان التقرير مناسبة للتعريف والتذكير بما يتخذه القطاع من إجراءات بغية تجويد خدماته،)إذ يسير في اتجاه الرقمنة والتواصل)
االلكتروني،)كما تم االستغناء)عن طلب عدد من الوثائق بالنسبة لإلجراءات الجمركية،)ومن ضمنها إلغاء)اإليداع املادي للتصاريح الجمركية.

واملؤسسة تسجل الجهود املبذولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة،)وتنتظر منها اإلسراع بإنهاء)ما تبقى من قضايا ذات)
الصلة بمنح نهاية الخدمة.

95)()تق2ي2يإسبلةيبلدلكيبمللكي

2018،)بست شكايات تتعلق بوضعيات إدارية) أنها توصلت من مؤسسة وسيط اململكة خالل سنة) أكد تقرير إدارة الدرك امللكي،)
ملنتسبين سابقين لإلدارة،)باإلضافة إلى مستحقات مالية مترتبة في ذمتها لفائدة الخواص،)وقد تمت اإلجابة عنها داخل اآلجال.

وقد خلص التقرير إلى الحديث عن اإلجراءات املعتمدة من أجل تحسين بنية االستقبال،)وتبسيط املساطر،)وذلك بإحداث مراكز)
بمكلفين بالنساء) باإلضافة إلى تعزيز وحدات الشرطة القضائية،) وتسريع معالجة امللفات القضائية واإلدارية،) ترابية جديدة ومالئمة،)

ضحايا العنف،)ومكلفين باألحداث.

96)()تق2ي2يبله ئاتيبلتعاضديةيملوظفييبإلسبلبتيوبملصالحيبلع وم ةيباملغ2ب)»أومفام«

توصلت املؤسسة بالتقرير السنوي للهيئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات واملصالح العمومية باملغرب)»أومفام«،)بخصوص ما تم تداوله)
6)شكايات،)وبالرغم من االختالف العددي بين ما ورد بالتقرير وما هو) 2018)من شكايات املواطنين،)والتي بلغ عددها) معها خالل سنة)
مسجل بقاعدة تطبيقات املؤسسة،)فإن مواضيع الشكايات املتوصل بها،)تهم التعويض عن ملفات املرض،)وكذا إشكالية التحويل الخاطئ)
لالشتراكات بين هذا القطاع والتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية،)والذي توج،)بفضل تدخل املؤسسة لدى رئيس الحكومة،)
بإيجاد اتفاق بين خمس تعاضديات من أجل معالجة ملفات املنخرطين الذين حولت اشتراكاتهم خطأ لفائدة تعاضدية أخرى غير تلك التي)

ينتمون إليها.

واملؤسسة تسجل املجهودات التي تبذلها الهيئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات واملصالح العمومية باملغرب)»أومفام«)من أجل التفاعل)
مع مراسالتها.

97)()تق2ي2يبملفتش ةيبلعامةيللقوبتيبملداعدة)–)شط2يبلش ال)

2018،)والتي توصلت خاللها من املؤسسة) وافت املفتشية العامة للقوات املساعدة)–شطر الشمال املؤسسة بتقريرها برسم سنة)
بشكاية همت طلب التعويض عن حادثة شغل،)وقد تمت اإلجابة عنها داخل اآلجال.

بالخدمات املقدمة للمرتفقين،)ومن بينها إحداث شباك خاص باستقبال) كما تمت اإلشارة إلى اإلجراءات املتخذة في اتجاه االرتقاء)
الوافدين عليها مركزيا وكذا على مستوى مندوبياتها الجهوية،)إضافة إلى ما تقوم به في إطار تحسيس أفراد القوات املساعدة العاملين)

باملرافق اإلدارية على ضرورة تجويد الخدمات املقدمة وشفافية املعلومات وسرعة تداولها.

واملؤسسة تسجل باهتمام تجاوب القطاع مع تدخالتها.
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98)()تق2ي2يبملكتبيبلوطنييلله دلوكالاولبتيوبملعاسن

ضمن املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن تقريره برسم سنة)2018)نتائج ما توصل به من مؤسسة وسيط اململكة من شكايات،)
والذي كان في حدود أربع شكايات أحيلت عليه،)تتمحور مواضيعها حول طلبات االستفادة من الزيادة في اإليراد،)وتنفيذ أحكام ضد شركات)

للمناجم،)وكذا تسوية الوضعيات املعاشية لبعض))منتسبي القطاع،)وقد تمت موافاة املؤسسة باألجوبة عنها.

 9)()تق2ي2يبملكتبيبلوطنييللدككيبلحديدية

وافى املكتب الوطني للسكك الحديدية املؤسسة بتقريره برسم سنة)2018،)ضمنه حصيلة الشكايات الواردة عليه،)والتي بلغ عددها)26 
شكاية.)وبعد مراجعة قاعدة التطبيقات املتوفرة لدى املؤسسة،)اتضح أن ما تم تسجيله في مواجهة القطاع بلغ)6)شكايات.

وبالرجوع إلى قاعدة املعطيات التي تتوفر عليها املؤسسة،)فإن ما أحيل على املكتب هذه السنة هو)11)شكاية،)والباقي أي)15)شكاية)
يعود للسنوات السابقة،)واستمرت املؤسسة في تتبع مآلها.)وتتمحور هذه الشكايات حول طلبات تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن)
نزع امللكية،)وإتمام إجراءات تفويت املساكن الوظيفية،)وكذا تسوية الوضعيات املعاشية،)وقد تمت موافاة املؤسسة بالجواب عن هذه)

الشكايات داخل آجال معقولة.

1))()تق2ي2يمج وعةيبلع 2بن

2018،)تمت فيه اإلشارة إلى إجمالي ما توصلت به من املؤسسة،) توصلت املؤسسة بالتقرير السنوي ملجموعة العمران برسم سنة)
36)منها وجهت لها خالل هذه السنة،)والباقي يمثل الشكايات الرائجة برسم السنوات السابقة،)والتي استمرت) 117)شكاية،) والذي بلغ)

املؤسسة في تتبع مآلها مع املجموعة.

مما يجعل الشكايات) أن شركة العمران حلت محل عدة مؤسسات عمومية ذات الصلة باإلسكان والعمران،) والجدير باملالحظة،)
وتسوية) املسجلة في مواجهة هذا القطاع تهم أساسا طلبات االستفادة من املنتوجات التي تقدمها في إطار محاربة السكن غير الالئق،)

الوضعية القانونية للعقارات ليتأتى تحفيظها في إسم مالكيها،)باإلضافة إلى تسليم التجزئات العقارية.)

()تق2ي2يبملندوا ةيبلدام ةيللتخط ط ((9

2018)بشكاية وحيدة تتعلق بتسوية وضعية) أنها توصلت من املؤسسة خالل سنة) أكدت املندوبية السامية للتخطيط في تقريرها،)
إدارية ملنتسب للقطاع،)وقد اتخذت بشأنها اإلجراءات املناسبة لتنزيل التوصية الصادرة في املوضوع عن املؤسسة.

كما تطرق التقرير لإلجراءات املعتمدة من أجل تطوير قنوات التواصل مع مستعملي املعلومات اإلحصائية والدراسات والتقارير التي)
تنجزها املندوبية.

)))()تق2ي2يش2كةيبلخطوطيبمللك ةيبملغ2ا ة

2018)بشكاية) وافت شركة الخطوط امللكية املغربية املؤسسة بتقريرها السنوي،)أكدت فيه أنها توصلت من املؤسسة برسم سنة)
واحدة ذات صلة بتسوية وضعية إدارية ومالية ألحد العاملين بالشركة.

3))()تق2ي2يوزبلةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)

وافت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة مؤسسة وسيط اململكة بتقريرها السنوي،)ضمنته حصيلة ما)
تم تبادله من شكايات والتي بلغ عددها حسب ذات التقرير ثالثة.)وتتمحور مواضيعها حول طلبات استرجاع عقارات في ملكية الخواص)
 تم تخصيصها من أجل املنفعة العامة،)واالستفادة من برامج إعادة اإلسكان،)واملستحقات عن التوريدات والخدمات التي استفادت منها.)

إال أنه بالرجوع إلى قاعدة املعطيات التي تتوفر عليها املؤسسة،)فقد تبين أن ما تم تبادله مع القطاع خالل هذه السنة بلغ)14)شكاية.

وذلك بإحداث فضاء)خاص لتقلي شكايات) كما تضمن التقرير اإلجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تحسين بنية االستقبال،)
املواطنين،)وإصدار عدة دوريات بهدف تحسين منظومة دراسة ومعالجة الشكايات.

الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  9933



2))()تق2ي2يوزبلةيبلصحة

توصلت املؤسسة بالتقرير السنوي لوزارة الصحة،)والذي بسطت فيه ما قامت به بخصوص معالجة شكايات املواطنين املحالة عليها)

23)شكاية،)واملتمحور أغلب مواضيعها حول طلبات تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية) البالغ عددها) (،2018 من املؤسسة برسم سنة)

واملعاشية للمنتسبين للقطاع،)باإلضافة إلى الحصول على مستحقات لفائدة أشخاص اعتبارية عن الخدمات املقدمة لفائدة الوزارة،)

وكذا تنفيذ أحكام قضائية.)وقد تمت اإلجابة عن مجملها داخل آجال معقولة،)وتسجل املؤسسة عدم التوصل بما تم اتخاذه من أجل)

تفعيل التوصيات الصادرة عنها،)رغم الجهود التي يبذلها القطاع في إيجاد حلول ملا يحال عليه من شكايات،)وذلك اعتبارا الرتباط جلها)

بقطاعات أخرى،)علما أن املؤسسة دعت إلى التنسيق فيما بينها،)وعند االقتضاء،)رفع األمر إلى رئيس الحكومة.

وقد خصص التقرير حيزا إلبراز ما قامت به الوزارة من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية،)وتعزيز األمن الصحي.

واملطلوب من لدن الوزارة املزيد من الجهود للتغلب على اإلشكاالت التي تمت اإلشارة إليها في الباب املخصص لذلك من أجل ضمان)

االستفادة من الحق في الصحة.

5)()تق2ي2يوزبلةيبلصناعةيوبالستث اليوبلتجالةيوبالقتصاسيبل2ق ي)

2018)بشكاية واحدة،)تتعلق) أكد تقرير وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،)أنه توصل من املؤسسة برسم سنة)

بطلب استرجاع عقار تم استغالله من طرف مجموعة معامل الشمندر السكري للغرب واللوكوس،)وقد تمت اإلجابة عنها داخل آجال)

معقولة.

وكان التقرير مناسبة لإلشارة إلى اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تبسيط املساطر اإلدارية في مجال التجارة الخارجية لتحسين)

الخدمات املقدمة للمرتفقين وضمان الشفافية في عملية االستيراد والتصدير،)باإلضافة إلى املجهود املبذول في مجال تنفيذ استراتيجية)

الدولة في مجال التنمية الرقمية في إطار برنامج الحكومة اإللكترونية،)ودعم النهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة.

6))()تق2ي2يبلصندوقيبلوطنييملنظ اتيبالحت اطيبالجت اعي

وافى الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي املؤسسة بتقريره السنوي،)حول حصيلة ما توصل به من شكايات املواطنين خالل)

سنة)2018،)والتي بلغ عددها)23)شكاية،)تمت اإلجابة عن معظمها.)وتتمحور مواضيع الشكايات ذات الصلة بالصندوق حول الحصول)

على التعويضات عن ملفات املرض،)وتحمل مصاريف االستشفاء،)باإلضافة إلى التظلمات من التحويل الخاطئ للتعويضات إلى حسابات)

بنكية لتعاضديات أخرى.)وقد بذل الصندوق وكل املتدخلين املعنيين مجهودات من أجل إيجاد حل لهذه اإلشكالية التي توجت بتوقيع)

اتفاقية تسمح بتمكين املنخرطين من مستحقاتهم.

واملأمول أيضا،)بذل مزيد من الجهد من أجل معالجة إشكالية األدوية املرخص ببيعها والتي ال يتم التعويض عنها لفائدة املؤمنين.

كما تطرق التقرير لإلجراءات التي قام بها الصندوق من أجل تجويد الخدمات التي يقدمها وتسريع البت ومعالجة الشكايات التي يتوصل بها.

7)()تق2ي2يقطاعيبلت1ب ةيبلوطن ةيبوزبلةيبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالي))وبلبحثيبلعل ي)

أفاد قطاع التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)أن ما توصل به من املؤسسة خالل)

سنة)2018،)بلغ)106)شكايات.)إال أنه بالرجوع إلى قاعدة املعطيات التي تتوفر عليها املؤسسة،)فقد تبين أن ما تم تبادله مع القطاع بلغ)

149)شكاية،)تتمحور مواضيعها حول طلبات تسوية وضعيات إدارية ومالية ومعاشية للمنتسبين للقطاع،)والتعويض عن نزع امللكية من)

أجل املنفعة العامة،)ومستحقات الصفقات والتوريدات،)وكذا التعويض عن مدد التكوين،)وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة)

القطاع.
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واملالحظ هو وجود تأخر نسبي في موافاة املؤسسة بعناصر الجواب عن الشكايات املعني بها القطاع.)لذا،)واملؤسسة واعية باإلكراهات)

التي قد يواجهها القطاع في هذا الشأن،)ومسجلة لبعض املكتسبات املحققة،)فإن املعول عليه هو مضاعفة مجهوداته لتسوية ما بقي من)

شكايات).

كما يقت�ضي األمر،)ضخ اعتمادات إضافية ليتأتى لهذا القطاع مواجهة الديون املترتبة بذمته.

8))()تق2ي2يوزبلةيبلدب ل ة

وبالرجوع إلى قاعدة التطبيقات) 94)شكاية.) أنها توصلت من املؤسسة ب) أفادت املفتشية العامة لإلدارة الترابية بوزارة الداخلية،)

املتوفرة لدى املؤسسة،)نجد أن هناك تطابقا في األرقام.)وقد سجلت هذه السنة انخفاضا في عدد الشكايات املوجهة لذات القطاع،)ومرد)

ذلك ما ارتكنت إليه املؤسسة من مراسلة كل على حدة من اإلدارة املركزية أو الوالة والعمال أو الجماعات الترابية.

وتتمحور مواضيع الشكايات التي وجهت إلى املفتشية العامة لإلدارة الترابية حول طلبات التعويض عن نزع امللكية،)وتنفيذ األحكام)

القضائية،)خاصة عندما يتبين أن الجماعة الترابية املعنية ال تتوفر على املوارد املالية الكافية لتغطية ذلك)،)كما همت الشكايات مراجعة)

بعض قرارات املجالس النيابية بخصوص أرا�ضي الجموع،)وتسويات الوضعيات اإلدارية واملالية واملعاشية للمنتسبين للقطاع،)ومستحقات)

الصفقات والتوريدات.)وقد تمت اإلجابة عن معظم هذه الشكايات.

والتعجيل بموافاة املؤسسة)) وتثمن املؤسسة املجهود املبذول من لدن املفتشية العامة في تحليل مواضيع الشكايات املحالة عليها،)

باألجوبة عنها،)سواء)تلك املتعلقة بها أو بالعماالت واألقاليم.

 )()تق2ي2يقطاعيبمل اهيوبلغاباتيبوزبلةيبلفالحةيوبلص ديبلبح2ييوبلتن  ةيبلق2ويةيوبمل اهيوبلغابات

وافى قطاع املياه والغابات بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات املؤسسة بتقريره السنوي برسم سنة)

وتتمحور مواضيعها حول الوضعية العقارية لبعض األرا�ضي التي) تمت معالجتها.) 16)شكاية،) أكد فيه أنه توصل بما مجموعه) (،2018

شملها التحديد الغابوي،)وتنفيذ األحكام القضائية،)وتسوية الوضعية املعاشية لدى النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد بالنسبة لألعوان)

املياومين،)والترخيص ملحمية القنص،)واالستفادة من املنتوج الغابوي،)علما أن تعثر تسوية بعض الوضعيات املعاشية مرده تعدد وتقطع)

فترات العمل واتساع رقعة املجال الغابوي،)مما كانت له آثاره على الوقوف على أحقية بعض الوضعيات.

كما تطرق التقرير لإلجراءات التي اتخذها القطاع من أجل تحسين بنية االستقبال،)والتجاوب مع شكايات املرتفقين،)وتسهيل ولوجهم)

إلى املعلومة.

31)()تق2ي2يصندوقيبإليدبعيوبلتدبي1

أكد صندوق اإليداع والتدبير في تقريره برسم سنة)2018،)أنه توصل من املؤسسة بما مجموعه)145)شكاية،)خمسة منها تهم قطب تدبير)

االدخار،)ترمي إلى تمكين املتظلمين من مستحقاتهم عن نزع امللكية من أجل املنفعة العامة والتي تكون مودعة بالصندوق.)و135)شكاية)

تهم النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد،)وتتمحور) منها تتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين،)و83) (52 تتعلق بقطب االحتياط،)

مواضيعها حول طلبات الزيادة في اإليراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية،)وتسوية الوضعية املعاشية للمنخرطين به.)

أما الخمس شكايات املتبقية،)فإنها تندرج ضمن اختصاص الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية)»صوناداك«،)التي تتمحور حول االستفادة)

من التعويض بالنسبة لألسر القاطنة في الدور اآليلة للسقوط،)أو تلك املتعلقة بإعادة إيواء)قاطني بعض األحياء)التي تقررت إعادة هيكلتها.

وتسجل املؤسسة تجاوب الصندوق مع تدخالتها وبحثه سبل تسوية امللفات املعروضة عليه،)علما أن العديد منها،)والسيما ذات الصلة)

برواتب املعاش قد تمت تصفيتها.
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39)()تق2ي2يبملكتبيبلوطنييلل طالبت

توصلت املؤسسة بتقرير املكتب الوطني للمطارات برسم سنة)2018.)إال أن املالحظ،)أن هذا التقرير تطرق لجميع الشكايات التي توصل)

بها،)دون أن يخصص حيزا لتلك التي وردت عليه من املؤسسة،)والبالغ عددها حسبما هو وارد بقاعدة معطياتها ثالث شكايات.)تتمحور)

حول التعويض عن نزع امللكية وتسوية الوضعية املعاشية للمنتسبين له.

ورغم تجاوب املكتب مع تدخالت املؤسسة،)فإن املرصود هو التأخر في تنزيل التوصيات الصادرة عنها،)لذا فاملأمول هو تسريع وتيرة)

ذلك.

وتجويد) وتقديم الدعم واملساعدة الالزمتين،) وتطرق التقرير أيضا إلى التدابير املتخذة من أجل تحسين استقبال مرتادي املكتب،)

الخدمات املقدمة لهم.

()تق2ي2يبلوكالةيبلقضائ ةيلل  لكة (3(

أفادت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها،)أنها توصلت من املؤسسة خالل سنة)2018)بما مجموعه)14)شكاية.)05)منها توصلت)

بها الوكالة القضائية مباشرة من املؤسسة،)والباقي تمت إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة أو من طرف املفتشية العامة للمالية عن)

شكايات توصلت بها املؤسسة.)وتتمحور قضايا هذه الشكايات حول طلبات تنفيذ األحكام القضائية،)والتعويض لفائدة ضحايا األلغام.)

()تق2ي2يبلوكالةيبلوطن ةيلل حافظةيبلعقاليةيوبملسحيبلعقالييوبلخ2بئط ة (33

أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في تقريرها برسم سنة)2018،)أن ما توصلت به من املؤسسة)

والتسريع بتصريف التعرضات على مطالب) وإتمام إجراءات التحفيظ،) تتمحور حول تقييد عقود بالرسوم العقارية،) شكاية،) (48 بلغ)

التحفيظ،)وتنفيذ األحكام.

وتسجل املؤسسة التعامل اإليجابي للوكالة مع تدخالتها وإمدادها بعناصر الجواب داخل اآلجال املعقولة،)والجهود املبذولة لتسوية)

القضايا.

وقد كان التقرير فرصة لبيان اإلجراءات التي اتخذتها الوكالة من أجل تجويد خدماتها،)وذلك برقمنة بعض املساطر واإلجراءات لفائدة)

املهنيين))موثقين)–)مهندسين طبوغرافيين()وكذا عموم املرتفقين.

()تق2ي2يكتابةيبلدولةيبملكلفةيبالصناعةيبلتقل ديةيوبالقتصاسيبالجت اعي (32

أوضحت كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي في تقريرها السنوي،)أنها توصلت من املؤسسة برسم سنة)

2018)بشكايتين فقط،)تمت اإلجابة عنهما،)وتتمحوران حول الحصول على تعويضات عائلية،)ومستحقات مالية متبقية بذمتها نتيجة)

توريدات توصلت بها.

35)()تق2ي2يبلصندوقيبلوطنييللض انيبالجت اعي

وافى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املؤسسة بتقريره السنوي،)ضمنه حصيلة ما توصل به منها من شكايات املواطنين والتي بلغ)

عددها)60،)إال أنه بالرجوع إلى قاعدة معطيات املؤسسة،)تبين أن ما تم معالجته مع الصندوق بلغ)71)شكاية،)وتتمحور حول الحصول على)

تعويضات عن ملفات املرض أو على التعويضات العائلية،)والحصول على معاشات الزمانة أو الشيخوخة،)وطلبات استرجاع االشتراكات)

األجرية،)والتعويض عن فقدان الشغل.)وقد تمت اإلجابة عن معظم هذه الشكايات داخل اآلجال.

وتثمن املؤسسة املجهودات املبذولة من طرف الصندوق قصد إيجاد حلول للقضايا املعروضة عليها.

كما أشار تقرير الصندوق إلى اإلنجازات التي حققها في مجال توسيع التغطية الصحية واالجتماعية،)وكذا توفير عدد أكبر من تمثيلياته)

الجهوية التي أصبح عددها)154،)مشيرا إلى أن التطبيق املحمول)»)DA CNSS)«)حصل على جائزة امتياز برسم سنة)2018.
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36)()تق2ي2يبملندوا ةيبلعامةيإلسبلةيبلسجونيوإعاسةيبإلسماج

توصلت املؤسسة بتقرير املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،)أكدت فيه أنها توصلت من املؤسسة خالل سنة)2018)بسبع)
شكايات،)تتمحور حول طلبات تسوية الوضعية اإلدارية واملالية واملعاشية للمنتسبين للقطاع،)وترحيل السجناء)ملؤسسات سجنية قريبة)
من محل سكنى عائالتهم،)وقد تمت اإلجابة عن هذه الشكايات في اآلجال املعقولة،)كما أبانت املندوبية عن استعداد كامل للتجاوب مع)

املشروع من الطلبات.

ر التقرير باإلجراءات التي اتخذتها املندوبية من أجل ضمان حق التشكي لفائدة السجناء)وذويهم،)وذلك بتثبيت صناديق للشكايات)
ّ
وذك

بمختلف املؤسسات السجنية،)وكذا تطوير عملية استقبال مرتفقي هذه املؤسسات وتسهيل ولوجهم للخدمات املقدمة.

37)()تق2ي2يقطاعيبالتصاليبوزبلةيبلثقافةيوبالتصال

أكد قطاع االتصال بوزارة الثقافة واالتصال،)أنه توصل من املؤسسة برسم سنة)2018)بشكاية واحدة تمت معالجتها،)وتخص تظلم)
موظف من عدم تقلده منصبا للمسؤولية.)كما تطرق التقرير لشكايتين موجهتين له برسم السنوات السابقة،)والتي ما تزال املؤسسة تتابع)

تنزيل التوصيتين اللتين أصدرتهما بخصوصهما.

كما أشار التقرير إلى اإلجراءات املتخذة من أجل تحسين بنيات االستقبال وتبسيط املساطر اإلدارية وتسهيل الولوج إلى املعلومة.

38)()تق2ي2يإسبلةيبلدفاعيبلوطني

أفادت إدارة الدفاع الوطني في تقريرها حول حصيلة نشاطها مع املؤسسة في مجال معالجة شكايات املواطنين،)أنها توصلت منها برسم)
سنة)2018)بما مجموعه)22)شكاية،)تمت اإلجابة عنها داخل آجال معقولة.

واالستفادة من) وتتمحور مواضيع هذه الشكايات حول طلبات تسوية الوضعيات املعاشية للمنتسبين للقطاع أو ذوي حقوقهم،)
تعويضات التأمين املخولة برسم اتفاقية التأمين الجماعية،)وطلبات الرجوع إلى العمل بصفوف القوات املسلحة امللكية بعد قرار العزل،)

وطلبات االستفادة من املنح واملساعدات.

ويالحظ أن هناك إرادة ومجهودا من طرف إدارة الدفاع الوطني لتسوية أوضاع املشتكين املرتكزة على أساس جدي.

 3)()تق2ي2يإسبلةيبلتعاونيبلوطني

أكدت إدارة التعاون الوطني،)أن مجموع ما توصلت به من شكايات املواطنين املحالة عليها من طرف املؤسسة برسم سنة)2018،)بلغ)
شكايتين تمت معالجتهما وموافاة املؤسسة بالجواب.

وأشار التقرير إلى أن اإلدارة أحدثت برنامجا لليقظة والذكاء)االجتماعي هدفه دعم الجانب الوقائي في مجال محاربة الهشاشة واإلقصاء)
االجتماعي،)ليتأتى تتبع الفئات املعنية باملوضوع وتقديم خدمات مندمجة لفائدتها،)كما أحدثت برنامج االستقبال واملواكبة االجتماعية،)

الذي يهدف إلى توسيع سلة هذه الخدمات،)وإحداث مراكز جديدة للقرب تمكن من الولوج إلى الخدمات املقدمة بشكل سلس.

21)()تق2ي2يبلخزينةيبلعامةيلل  لكة

وافت الخزينة العامة للمملكة املؤسسة بتقريرها السنوي برسم سنة)2018،)ضمنته حصيلة معالجتها للشكايات املحالة عليها برسم)
ذات السنة والبالغ عددها)54،)تمت اإلجابة عن بعضها،)وتأمل املؤسسة موافاتها بمآل باقي الشكايات.)وتتمحور مواضيع هذه الشكايات)

حول طلبات تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية واملعاشية للموظفين،)واسترجاع مستحقات مالية وتنفيذ األحكام القضائية.

وتسجل املؤسسة التعامل السلس ملصالح الخزينة العامة للمملكة مع تدخالتها).
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29()تق2ي2يتعاضديةيبلقوبتيبملدلحةيبمللك ة

رغم أنها لم تتوصل خالل سنة)2018)بأي شكاية من املؤسسة،)فقد اكتفت تعاضدية القوات املسلحة امللكية باإلشارة إلى اإلجراءات)
التي اتخذتها من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها لفائدة منخرطيها.)

)2()تق2ي2يب2يديبملغ2ب

2018)،)تمت اإلجابة عنهما،)باإلضافة إلى تلك التي تعود) أفاد بريد املغرب في تقريره،)أنه توصل بشكايتين من املؤسسة خالل سنة)
للسنوات السابقة واستمرت املؤسسة في تتبع مآلها.)وتتمحور مواضيع هذه الشكايات حول تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية واملعاشية)

لبعض منتسبي القطاع.

وتطرق التقرير لإلجراءات املتخذة من أجل تجويد الخدمات املقدمة للزبناء،)وتطوير العروض البنكية،)وتسهيل الولوج إلى املعلومة من)
لدن مستخدمي البنك واملتعاملين معه.

23)()تق2ي2يكتابةيبلدولةيلدىيوزي2يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفةيبالتكوينيبملنهي

أشار تقرير هذا القطاع إلى أن ما توصلت به من املؤسسة برسم سنة)2018)،)كان في حدود تبليغ توصية واحدة ومقررين،)علما أنها لم)
تتوصل بأي شكاية ألن التواصل كان مع الوزارة.)وعالجت املقررين املذكورين والتوصية،)وتمحورت الطلبات حول رفع اليد عن عقارات)
باإلضافة إلى شكايات مكونين بمراكز التكوين والتأهيل من عدم) خصصت إلحداث مرافق عمومية في تصاميم تهيئة انتهت صالحيتها،)

حصولهم على مستحقاتهم.

22)())تق2ي2يقطاعيبلتعل ميبلعالييبوزبلةيبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي

توصلت املؤسسة بتقرير هذا القطاع الذي أفاد فيه،)أنه توصل خالل سنة)2018)من املؤسسة بما مجموعه)33)شكاية،)تمت معالجتها)
وإفادتها بالجواب عنها.)وتتمحور مواضيعها حول طلبات الحصول على املنح الجامعية سواء)خالل سلك اإلجازة أو املاستر أو الدكتوراه،)
املادية املتسربة إلى بعض) ومعالجة بعض األخطاء) وتنفيذ األحكام القضائية،)وطلب معادلة بعض الشواهد الجامعية املحصل عليها،)
الشواهد الجامعية،)وتسوية الوضعيات املادية واإلدارية للمنتسبين للقطاع.)واملؤسسة تسجل التفاعل اإليجابي لقطاع التعليم العالي مع)

تدخالتها.

كما تطرق التقرير)،)إلى اإلجراءات التي اتخذها القطاع من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات وذلك بإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي)
في إطار مشروع القانون اإلطار رقم)51.17.

25()تق2ي2يقطاعيبلكه2ااء)باملكتبيبلوطنييللكه2ااء)وبملاء)بلصالحيللش2ب

وافى هذا القطاع املؤسسة بتقريره السنوي،)ضمنه حصيلة ما تم تداوله خالل سنة)2018)من شكايات،)والبالغ عددها)06)شكايات،)
وجهت له برسم ذات السنة،)باإلضافة إلى)07)شكايات أخرى تعود لسنوات سابقة،)واستمرت املؤسسة في تتبع مآلها مع القطاع.

والتعويض عن نزع امللكية التي استغلت من أجل بناء) وتتمحور مواضيع هذه الشكايات،)حول طلبات الربط بالشبكة الكهربائية،)
محوالت كهربائية أو وضع أعمدة كهربائية بها،)باإلضافة إلى الحصول على معاش التقاعد.

وتأمل املؤسسة من القطاع تسريع وتيرة معالجة امللفات املحالة عليه،)ألنها الحظت في فترة معينة وجود نوع من الفتور.

26)()تق2ي2يوزبلةيبالقتصاسيوبملال ة

أكدت وزارة االقتصاد واملالية في تقريرها حول حصيلة نشاطها مع املؤسسة في معالجة شكايات املواطنين،)والذي شمل أيضا،)باإلضافة)
إلى عمل املديريات املركزية املتمثلة في كل من مديرية امليزانية والوكالة القضائية للمملكة،)ومديرية الشؤون اإلدارية والعامة،)ومديرية)
والتي توصلت املؤسسة) املنشآت العامة والخوصصة،)ومديرية أمالك الدولة،)عمل املديريات ذات املصالح الخارجية التابعة للوزارة،)

بشأنها بتقارير مباشرة منها.
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ألجله،)وفضال عن الشكايات التي تهم مختلف املصالح املركزية لوزارة االقتصاد واملالية هناك ست حاالت تتعلق بطلبات الحصول على)

الزيادة في اإليراد عن حوادث الشغل واألمراض املهنية،)وبالتعويض لضحايا األلغام،)وبالتعويض اليومي عن فترة التكوين،)وبالتعويض)

املطالب به من طرف ضحايا الزيوت املسمومة.

هذا مع مالحظة وجود اختالف في املعطيات الواردة في هذا التقرير مع تلك الواردة في تقارير املديريات املركزية املذكورة).

27)()تق2ي2يقطاعيبلثقافةيبوزبلةيبلثقافةيوبالتصال

توصلت املؤسسة بتقرير هذا القطاع،)أفاد فيه أنه توصل منها خالل سنة)2018)بثالث شكايات،)تمت اإلجابة عنها،)وتدور مواضيعها)

حول تسوية الوضعية اإلدارية واملالية للمنتسبين للقطاع،)باإلضافة إلى الحصول على وثيقة إدارية تهم عقارا مصنفا كتراث وطني.

كما تطرق التقرير إلى اإلجراءات التي اتخذها القطاع من أجل تسهيل ولوج املرتفقين إلى املرافق العمومية وتحسين بنيات االستقبال)

وتجويد الخدمات الثقافية.

28)()تق2ي2يقطاعيبملاء)بوزبلةيبلتجهيزيوبلنقليوبللوجدت كيوبملاء

أفاد قطاع املاء)بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،)أن مجموع ما توصل به من املؤسسة خالل سنة)2018)،)بلغ)9)شكايات،)تهم)

تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية للمنتسبين للقطاع،)وكذا طلبات التعويض عن نزع امللكية من أجل إنشاء)السدود،)وقد تمت اإلجابة)

عن عدد منها،)وماتزال املؤسسة في انتظار موافاتها بالجواب عن باقي الشكايات.

 2)()تق2ي2يوزبلةيبلتجهيزيوبلنقليوبللوجدت كيوبملاء

2018)مع شكايات وتظلمات) توصلت املؤسسة بتقرير وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،)ضمنته حصيلة تعاملها خالل سنة)

املواطنين املحالة عليها من طرف املؤسسة،)والبالغ عددها)28)شكاية،)تتمحور مواضيعها حول طلبات التعويض عن نزع امللكية من أجل)

املنفعة العامة سواء)بالترا�ضي أو بعد صدور أحكام قضائية بذلك،)وطلبات تفويت السكن اإلداري،)وتسوية الوضعيات اإلدارية واملالية)

للمنتسبين للقطاع،)والترخيص باستغالل املقالع.

وإذ تثمن املؤسسة التفاعل اإليجابي للقطاع مع مراسالتها،)إال أن املأمول هو تسريع وتيرة معالجة هذه الشكايات.

51)()تق2ي2يوزبلةيبلشؤونيبلخالج ةيوبلتعاونيبلدولي

تتمحور) شكاية،) (27 بـ) (2018 أنها توصلت من املؤسسة خالل سنة) أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في تقريرها،)

الذي يحمل جنسية أجنبية،)وطلبات الحصول على مستحقات لفائدة) )ة() مواضيعها حول طلبات الحصول على تأشيرة لفائدة الزوج)

األعوان املحليين،)وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف في بعض القنصليات.)وإذا كانت قد تمت اإلجابة عن عدد منها،)

فقد بقي لدى القطاع عدد آخر ماتزال املؤسسة في انتظار موافاتها باملآل املخصص لها.

والتغلب على اإلكراهات املطروحة،)فيما يخص) يتعين على القطاع بذل مجهود أكبر في تصريف ومعالجة هذه الشكايات،) ولذلك،)

استجماع املعلومات التي تكون محور املراكز الدبلوماسية بالخارج.

59)()تق2ي2يوزبلةيإصالحيبإلسبلةيوبلوظ فةيبلع وم ة

أفادت وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،)أن ما توصلت به املؤسسة خالل سنة)2018)من شكايات املواطنين،)بلغ)20)شكاية،)

كلها تهم وضعيات إدارية ومالية ومعاشية للموظفين املنتمين ملختلف القطاعات الحكومية،)تمت اإلجابة عن معظمها داخل آجال معقولة.)

علما أن هذه الشكايات ال تهمها كوزارة،)ولكن بحكم مهامها في عالقة بالشأن الوظيفي ملختلف الوزارات.
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وتالحظ املؤسسة مجهودا إيجابيا للوزارة سعيا إلى إيجاد حلول ملا يطرح من قضايا املواطنين.

وقد تطرق التقرير كذلك لإلجراءات املتخذة من لدن الوزارة من أجل تحسين وتجويد الخدمات املقدمة للمرتفقين،)وتسهيل ولوجهم)

إلى الخدمات العمومية عن طريق تنزيل ميثاق الالتمركز اإلداري،)وتفعيل البرنامج الوطني لتحسين االستقبال،)وإصالح منظومة الوظيفة)

العمومية،)ومواكبة التحول الرقمي.

)5)()تق2ي2يوزبلةيبلعدل

أشار تقرير وزارة العدل برسم سنة)2018)إلى ما تم التوصل به من مؤسسة الوسيط،)والذي كان محصورا في سبع شكايات،)همت)

طلبات الحصول على نسخ من أحكام،)وتسوية وضعيات إدارية ومالية للمنتسبين للقطاع،)باإلضافة إلى مستحقات مقاوالت عن أشغال)

وتوريدات التي قامت بها لفائدتها،)وقد تمت اإلجابة عن هذه الشكايات داخل آجال معقولة.

كما تطرق التقرير كذلك إلى اإلجراءات املتخذة من أجل إرساء)مقومات املحكمة الرقمية عبر تقوية البنية التحتية لإلدارة القضائية،)

بما يتالءم واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تصريف القضايا أمام املحاكم.

53)()تق2ي2يبلصندوقيبملغ2بييللتقاعد

وافى الصندوق املغربي للتقاعد املؤسسة بتقريره السنوي،)ضمنه حصيلة ما تم تبادله مع املؤسسة من شكايات املواطنين برسم سنة)

2018،)والتي بلغ عددها)155)شكاية،)تتمحور مواضيعها حول طلبات تسوية الوضعيات املعاشية للموظفين املدنيين والعسكريين وذوي)

حقوقهم،)وتصحيح الخدمات املنجزة،)والحصول على التعويضات العائلية،)وإيقاف صرف املعاش الذي صرف عن طريق الخطأ.)وقد)

تمت اإلجابة عن عدد منها داخل اآلجال املقررة.

وتثمن املؤسسة املجهودات املبذولة من طرف الصندوق لتفاعله اإليجابي مع تدخالتها وإيجاد حلول للقضايا املعروضة عليه.

وقد خصص التقرير جزءا منه للتطرق إلى اإلجراءات املتخذة من أجل تحسين جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين،)كما اقترح إعادة)

صياغة املقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعويضات العائلية املخولة لألبناء)ذوي االحتياجات الخاصة،)وذلك بإحداث لجنة إدارية)

مختصة للبت في امللفات الطبية لهذه الفئة التي تعاني عجزا تاما ومطلقا عن العمل،)من أجل إضفاء)املزيد من الفعالية والتمكن من)

الحسم في هذه امللفات.

52()تق2ي2يقطاعيبلفالحةيبوزبلةيبلفالحةيوبلص ديبلبح2ييوبلتن  ةيبلق2ويةيوبمل اهيوبلغابات

أكد هذا القطاع أن ما توصل به من مؤسسة وسيط اململكة خالل سنة)2018،)بلغ)21)شكاية،)تتمحور مواضيعها حول طلبات تسوية)

وضعية ضيعات أو رفع الصبغة الفالحية عن أوعية عقارية،)واالستفادة من قطع أرضية في إطار عقود شراكة وتجديد عقود كراء)أرا�ضي)

فالحية،)وكذا توزيع مياه السقي،)باإلضافة إلى تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية للمنتسبين للقطاع وتفويت مساكن مخزنية،)والحصول)

على مستحقات الصفقات والتوريدات،)وقد تمت اإلجابة عنها داخل آجال معقولة.

واملؤسسة تثمن املجهود املبذول من لدن القطاع بغية إيجاد حلول منصفة ملا يعرض عليه من قضايا،)والتي غالبا ما ترتبط بقطاعات)

إدارية أخرى كمديرية أمالك الدولة،)والجماعات الترابية.

كما تطرق التقرير إلى اإلجراءات املتخذة من أجل تجويد وتقريب الخدمات املقدمة للمرتفقين عن طريق خلق مديريتين جهويتين)

إضافيتين،)وتحيين البوابة االلكترونية.
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55)()تق2ي2يلئاسةيبلحكومة

ضمنت رئاسة الحكومة في تقريرها املوجه لهذه املؤسسة برسم سنة)2018،)حصيلة ما اتخذته من إجراءات بخصوص ما توصلت به)

من توصيات ومراسالت وتقارير خاصة تروم تسوية بعض الوضعيات التي تحتاج تدخال استثنائيا لرئيس الحكومة لحلها.

وتدخلها لدى القطاعات الحكومية من أجل إيجاد حلول ملا يعترض) واملؤسسة تثمن التعامل اإليجابي والفعال لرئاسة الحكومة،)

املشتكين من صعوبات،)وكذا الستجابتها وإعطائها تراخيص استثنائية من أجل تسوية بعض األوضاع املستعصية.

واملعول عليه هو مواصلة هذه الجهود،)وذلك من أجل أن تكون اإلدارة املغربية في مستوى التطلعات.

بلجزء)بل2ببع):)حص لةيع ليمؤسدةيبلوس طيفييمجاليبلتوبصليوبلتعاونيوبلتكوين

إيمانا من املؤسسة بما للتواصل من دور هام في أدائها،)من خالل تقريبها من املواطنين للتعرف على صالحياتها الدستورية داخل موقعها)

في النسيج الحقوقي،)والتمكن من قنوات الوصول إلى خدماتها من أجل إنصاف من كان موضوعا إلهدار حق أو حرمان من ارتفاق مشروع.

ولتحقيق ما رسمته من أهداف في إطار ما تأتى لها من إمكانيات،)استمرت املؤسسة في دعم التواصل مع املواطنين لتوسيع مجال)

التعريف بها وبمهامها واختصاصاتها،)وإطالع العموم على ما تسنى لها بلوغه.)

كما استمرت في نسج عالقات مع مختلف الفاعلين الجامعيين والجمعويين من أجل دعم التواصل))وتوسيع آفاقه.

أوال):)أنشطةيبملؤسدةيفييمجاليبلتوبصليوبلتحديسيونش2يثقافةيبمل2فقيبلع ومي

9(بألنشطةيبإلعالم ة

بعد إطالع الجناب الشريف على التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة)2017)ونشره بالجريدة الرسمية،)عقدت املؤسسة لقاء)صحفيا،)
قدمت خالله حصيلة عملها،)مع ما تم رصده من اختالالت،)وكذا ما انتهت إليه من توصيات،)وما تم تقديمه من اقتراحات،)وسلط الضوء)

على اإلكراهات واملطبات التي ما تزال تعترض املواطنين في عالقتهم باإلدارة.

وقد شاركت املؤسسة في عدة حلقات إذاعية وتلفزية على الصعيدين الوطني والجهوي،)وعرفت هذه البرامج تفاعال مع املواطنين،)
وكانت مناسبة لإلجابة عن تساؤالت العموم،)للتعريف باملسالك التي يمكن من خاللها اللجوء)إلى خدمات املؤسسة.

وأخذا بعين االعتبار الخصوصيات اللغوية،)تمت املشاركة في حوارات إذاعية باللغة األمازيغية ضمن برنامج خاص حول املؤسسة.

)()تعزيزيحضوليبملؤسدةيعلىيبلصع دينيبمل2كزييوبلجهوي)

همت أنشطة املؤسسة على هذين الصعيدين املجاالت التالية):

االنخراط في النقاشات ذات العالقة بمجال حقوق االنسان)؛	 

املشاركة في األنشطة ذات العالقة بالحقوق الفئوية واملوضوعاتية)؛	 

االسهام في األنشطة ذات العالقة بتحسين الخدمات العمومية وإشاعة التخليق وإصالح اإلدارة من خالل مواضيع تهم تحسين)	 
االستقبال،)وإعداد استمارة الستطالع الرأي موجهة للوافدين عليها لقياس))رضا املواطنين بخصوص خدماتها،)وإرساء)مقياس)
جودة الخدمات باملرافق العمومية باملغرب،)وتقديم مقترحات في هذا الشأن،)مستندة على التجارب الفضلى،)والتخليق وتعزيز)

النزاهة.

وباعتبارها عضوا في لجنة االشراف على البرنامج التنفيذي للحكومة املنفتحة،)شاركت املؤسسة في أشغالها،)وتقدمت بما لديها من)

اقتراحات.)وقد كانت املساهمات فرصة إلبراز االختالالت التي رصدتها في املوضوع؛

املشاركة في أنشطة متعلقة باملنظور الجديد للتنمية،)واالسهام في لقاءات تهم الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد.	 
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3()تطوي2يبلتعاونيوبلتند قيمعيبإلسبلبتيوبلدلطاتيبملحل ةيوبألكاسي  ات

إن ما يميز املؤسسة من استقاللية لم يمنعها من التواصل والتنسيق مع اإلدارات ومختلف السلطات من أجل النهوض بالشأن اإلداري،)

الذي من املؤكد أنه انشغال مشترك،)يستوجب تظافر الجهود من أجل تطويق كل ممارسة خارجة عن اإلطار الصحيح للحكامة الرشيدة.)

ولهذا،)استمر التعاون والتنسيق بين املؤسسة واإلدارة،)على الصعيد املركزي،)وخاصة ضمن أشغال اللجن الدائمة للتنسيق والتتبع،)

وعلى مستوى االجتماعات التي تم عقدها مع مجموعة من القطاعات الحكومية من أجل النظر في الصعوبات التي تحول دون تصريف)

القضايا،)وتلك التي يثيرها املرتفقون.

وعلى شاكلة اإلدارة املركزية،)عقدت املندوبيات الجهوية ونقط االتصال اجتماعات على الصعيد الجهوي،)ونظمت املؤسسة العديد)

من االجتماعات ألجل تسوية ما توصلت به من شكايات.

2()بلتوبصليمعيمكوناتيبملجت عيبملدنييكحلقةيوصليللتع2يفيباملؤسدة

واصلت املؤسسة مساعيها لتنزيل التوجه الذي رسمته والرامي إلى تحقيق انفتاح أكبر وبفعالية على النسيج الجمعوي.

-)الساقية الحمراء.)وقد خصصت هذه اللقاءات) وفي هذا اإلطار،)تم تنظيم لقاءات تواصلية بجتهي فاس)-)مكنـاس،)وبجهة العيون)

للتعريف بدور املؤسسة في حماية الحقوق،)وبـحث سبل إشراك املجتمع املدني،)وفقا لألدوار الدستورية املنوطة به كداعم.

بللقاءبتيبلتوبصل ةيبملنظ ةيمعيبلوسطيبلجامعييوبلعل ييوبلت1بوي ()5

حرصت املؤسسة،)خالل هذه السنة،)على االنفتاح على الفاعل األكاديمي والتربوي،)ونظمت عدة لقاءات تواصلية بشراكة مع جامعة)

القرويين،)والـمجلس العلمي الـمحلي،)والتنسيقية الجهوية للمركز الدولي للوساطة والتحكيم،)وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.

واستقبلت املؤسسة تلميذات وتالميذ،)لتعميق املعرفة بمفاهيم اإلدارة املواطنة وقيم النزاهة والشفافية في املرفق العمومي.

كما أجرى وفد طالبي من الجامعة الدولية لفلوريدا زيارة ملؤسسة الوسيط،)تعتبر الثالثة من نوعها،)وذلك في إطار الشراكة املبرمة بين)

املدن والحكومات املحلية املتحدة بإفريقيا والجامعة املذكورة.)

6()تباسليبلزيالبتيكآل ةيإضاف ةيللتوبصليوبلتعاونيبلدولي

)في إطار االنفتاح على املحيط الخارجي،)تم استقبال العديد من الوفود املهتمة بالوساطة وحقوق اإلنسان والعدالة))والحكامة،)وتم)

عقد جلسات عمل))مع كل من رئيس ديوان املظالم ورئيس مجلس القضاء)اإلداري باململكة العربية السعودية،)والرئيس اإلقليمي للمعهد)

الدولي لألمبودسمان بأمريكا الشمالية،)ومع))مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا،)ومع)

وفد مشترك عن اللجنتين الوطنيتين لحقوق اإلنسان بالسيراليون وليبريا،)ومع وفد سوداني عن املفوضية القومية لحقوق اإلنسان.)

كما استقبل أيضا وفدا من فعاليات املجتمع املدني من بلدان الشرق األوسط،)وشمال افريقيا املشاركة في برنامج)»أكاديمية املجتمع)

املدني«.
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ثان ا):)تنف ذيب2نامجيبلتأه ليبملنهييوبملع2فييلل وبلسيبلبش2ية.

لقد جعلت املؤسسة التكوين مدخال أساسيا لتأهيل مواردها البشرية،)ومرتكزا لالرتقاء)بعطاءاتها.)ولذلك،)وجهت اهتمامها للتكوين)

وخاصة املستمر الستكمـال خبرة األطر العاملة بها.

بلتكوينيبلدب لييبملدت 2) ()9

لقد حظي التدبير التكنولوجي للشكايات بالقسط الوافر مما خصصته املؤسسة من دورات للتكوين،)وكان ذلك في إطار مشروع)»)تطوير)

منظومة التواصل باملؤسسة«،)الذي يتم إنـجازه بدعم من طرف االتـحاد األوروبي.

وحقوق املهاجرين،) وااللتزامات التعاقدية للمغرب،) تنظيم حلقات تكوينية حول أجيال حقوق اإلنسان،) وقد تم إلى جانب ذلك،)

واألشخاص في وضعية إعاقة،)وحقوق املرأة والطفل.

)()بلتكوينيبلدبعم

لفائدةيمدؤولييوأط2يبعضيبملؤسداتيبمل اثلة)

استقبلت عددا من) في إطار مواصلة تفعيل العالقات الثنائية التي تربط املؤسسة ببعض نظيراتها خاصة على الصعيد اإلفريقي،)

املسؤولين عن مؤسسة األمبودسمان باملوزمبيق،)ومالي،)والبينين.

وإلى جانب ذلك،)تم تكوين مساعدي هذه املؤسسات في مجال معالجة الشكايات.

لفائدةيأط2يعل ايعلىيبلصع ديبلوطني

واصلت املؤسسة املشاركة في برامج التأطير التي تنظمها لبعض الطلبة واألطر العليا الوطنية.)وفي هذا اإلطار،)تم تأطير حصص حول)

مؤسسة الوسيط لفائدة ضباط،)وضباط الصف،)ومساعدات اجتماعيات،)وأطر من القوات املساعدة،)وطلبة املدرسة العليا للتكنولوجيا)

بالعيون.

3()بلتكوينيوبلتأه ليفييإطاليم2كزيبلتكوينيوتباسليبلخ19بتيفييمجاليبلوساطة

وكذا) واألمبودسمان الفرانكفونيين،) كل من جمعية الوسطاء) واصلت املؤسسة تقديم خدمات التكوين لفائدة مساعدي أعضاء)

جمعية األمبودسمان املتوسطيين في إطار مركز التكوين وتبادل الخبرات في مجال الوساطة الذي تحتضنه.

في) من األطر األجنبية،) من مساعدي مؤسسات األمبودسمان والوسطاء) (50 عملت املؤسسة على تكوين ما يناهز) وفي هذا اإلطار،)

موضوع معالجة فعالة لشكاوى املشتكين،)وحماية حقوق نزالء)السجون.

ثالثا):)أنشطةيبملؤسدةيفييمجاليبلتعاونيبلدولي

تابعت املؤسسة عملها في مجال التعاون الدولي كقيمة مضافة إلشعاع دور املؤسسة وتطوير ممارساتها في املهام املوكولة إليها.

وقد ركزت األنشطة املتعلقة بعالقات التعاون والشراكة على ما يلي):

9()تعزيزيمكانةيبملؤسدةيعلىيصع ديج ع اتيبلوساطةيبلدول ةيوبلف2بنكفون ةيوبملتوسط ةيوبإلسالم ة

علىيصع ديج ع اتيبلوساطةيبلدول ة):

في إطار تقاسم أحسن التجارب والتطبيقات،)جسدت حضورها ضمن مكونات املعهد الدولي لألمبودسمان بإستونيا في ندوة حول)»دور)

املواطن في األمن املعلوماتي«.

كما شاركت في دورة تكوينية نظمها نفس املعهد بجيبوتي حول)»إشكاليات الهجرة«.)
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علىيبلصع ديبلف2بنكفوني:

حرصت املؤسسة على توطيد تواجدها ضمن جمعية الوسطاء)واألمبودسمان الفرانكفونيين بما يساهم في تعزيز مكانة املغرب على)
هذا املستوى.

الذي تمت املوافقة عليه في مؤتمر الجمعية) ومساعديهم،) شاركت املؤسسة في إخراج دليل أخالقيات الوسطاء) وفي هذا الصدد،)

املنعقد في نونبر)2018.

وتوج املؤتمر باملصادقة على)»إعالن نامور«)الذي يدعو الوسطاء)إلى اعتماد استراتيجيات للنهوض بمؤسسات الوساطة وإقامة دولة)

منفتحة.

وفي أعقاب مؤتمر هذه الجمعية،)تم انتخاب وسيط اململكة باإلجماع كرئيس لها،)لوالية تمتد))لثالث سنوات.)

علىيبلصع ديبملتوسطي):

السنة حول) في مقدونيا شهر ماي من هذه  املنعقد  املتوسطيين  األمبودسمان  العاشر لجمعية  املؤتمر  في  اململكة  شارك وسيط 

»األمبودسمان كحام للحقوق االجتماعية والثقافية والبيئية«،)وقدم خالله مداخالت في املوضوع انطالقا من التجربة املغربية.

علىيصع ديمنظ ةيبلتعاونيبإلسالمي):

واصلت املؤسسة مشاركتها،)بصفتها من املؤسسين،)في أشغال لجنة اإلشراف على إعداد مشروع القانون التنظيمي ملنظمة التعاون)

اإلسالمي،)وشاركت في اجتماع بالخرطوم في شتنبر)2018)لوضع اللمسات األخيرة على هذا املشروع.)

)()تفع ليآل اتيبلش2بكةيمعيبملؤسداتيذبتيبألهدبفيبمل اثلة

استرسلت املؤسسة في تفعيل مذكرة التفاهم املبرمة مع نظيراتها من خالل زيارات لكل من األمبودسمان الوطني الهولندي وأمبودسمان)

أنطاريو-كندا،)وللرئيس اإلقليمي للمعهد الدولي لألمبودسمان بأمريكا الشمالية.

وقد شكلت هذه الزيارات مناسبة للتعرف على مناهج العمل وتبادل التجارب واستلهام أحسن املمارسات.

3()تطوي2يبلتعاونيمعيبعضيبملنظ اتيبلدول ة

ظل االتحاد األوربي ومجلس أوربا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية شركاء)أساسيين بالنسبة ملؤسسة الوسيط.

وقد تميزت هذه السنة بتطوير التعاون مع االتحاد األوربي)،من خالل مواصلة تنفيذ مشروع)»)تطوير املنظومة التواصلية للمؤسسة«.

وفريق عمل) التعاون والتنمية االقتصادية،) التعاون مع مجلس أوربا ومنظمة  ببرامج  كما واكبت املؤسسسة األنشطة املرتبطة 

املسؤولين على النزاهة العامة))SPIO())بباريس.

بلجزء)بلخامس):)برفاقيبملدتقبل ةيلع ليمؤسدةيبلوس طيعلىيبملدىيبلق2يبيوبملتوسط

من منطلق أن القانون الجديد جاء)تجسيدا ملنظور تطويري في أداء)مؤسسة وسيط اململكة،)على قاعدة التنزيل السليم للمقتضيات)

الدستورية املؤطرة ألدائها،)فإن رسم اآلفاق املستقبلية ألدائها ال بد أن يستند إلى مجمل املعطيات التي تضمنها هذا التقرير،)كمؤشرات.

املؤسسة في انسجام تام مع التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى)»تعزيز املكاسب املحققة،)مع الحرص) وبهدف السير قدما بأداء)

على التفعيل الكامل للصالحيات املخولة لهذه املؤسسة،)سواء)في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق،)واقتراح املتابعات القانونية،)

أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها،)والتفاعل مع املواطنين املتضررين«؛)يمكن القول،)إن الحاجة أصبحت ملحة إلى خلق)

انسجام أكبر،)بين اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم للمؤسسة من جهة،)وضوابط تسييرها الداخلي من جهة أخرى،)مع تسهيل الولوج)

إلى خدماتها،)بآليات تمكن من استغالل التكنولوجيات الحديثة،)واعتماد الرقمنة في معالجة الشكايات والتظلمات.
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لذا،)فإن برنامج عمل املؤسسة في األجل املنظور،)ال بد أن يأخذ في اعتباره تكريس قيم الوساطة املؤسساتية بوسائل وآليات للتدخل)
للرفع من جودة خدمة املواطن،)وكسب مختلف الرهانات التي أخذت املؤسسة على عاتقها تحقيقها في األمد القصير واملتوسط،)لجعلها)

مؤسسة معروفة لدى الجميع،)بتدخالت فاعلة ومؤثرة،)وبقنوات تواصل متنوعة ومالئمة.

ويحدد) ستنكب املؤسسة خالل السنة املقبلة على وضع مخطط استراتيجي يستجيب للمتطلبات القانونية الجديدة،) ألجل ذلك،)
2023)لبلوغ جملة من األهداف في اتجاه االرتقاء)بأداء)املؤسسة،)وتأهيلها لالنخراط الفاعل في متطلبات النموذج التنموي) سقف سنة)
الجديد؛)آخذة بعين االعتبار،)وجوب القيام بتشخيص عام لواقع إدارتها في وضعها الراهن،)كمرحلة أساسية لتسليط الضوء)على نقط)

قوتها وضعفها،)ومعرفة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أي مخطط.

إن املحك الحقيقي لبرامج العمل املستقبلية للمؤسسة،)ال يكمن في مجرد وضعها،)وإنما في القدرة على تملكها وحسن تفعيلها،)ألن)
تحقيق النتائج املرجوة يتطلب انخراطا حقيقيا معقلنا،)وإشراكا واسعا وتعبئة شاملة،)وتقييما منتظما للنتائج،)وتحيينا مستمرا لألهداف)
ليكون دعامة أساسية ملرحلة) وتطويرا متواصال آلليات ووسائل التنفيذ،)وهو ما يقت�ضي وضع مخطط استراتيجي مضبوط،) املرحلية،)
متقدمة من مراحل تطور املؤسسة،)ويشكل نقلة نوعية يتأتى من خاللها للمرتفقين مالمسة التطور العميق ألداء)هذه املؤسسة باعتبار)

دورها في تحقيق العدالة اإلدارية.

ويبقى مطمح املؤسسة من املخطط،)هو إيجاد آلية أو مجموعة برامج تعكس فلسفة املؤسسة وسياستها القائمة على مقاربة تشاركية،)
قوامها العمل الجماعي،)والسرعة في التنفيذ،)واالستفادة من التراكمات الناجحة.

كما تريد املؤسسة أن يجسد املخطط إطارا لبرامج عملها على منطق تخطيط تكاملي في مضمونه،)مضبوط في محاوره محدد في برامجه)
وإجراءاته التنفيذية،)هدفه العام)»الرفع من جودة خدمة املواطن«،)من خالل:

-)التعريف باملؤسسة لدى املواطن)؛

-)تأهيل املؤسسة هيكليا وتنظيميا ومهنيا)؛

-)الرفع من نجاعة األداء)؛

-)تعزيز ضمانات األمن اإلداري)؛

-)اإلسهام في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

كما ستعمل املؤسسة على أن يبلور املخطط رؤيتها التحديثية،)في إدارتها،)وجودة ونجاعة أدائها،)وفعاليتها وشفافيتها،)في إطار تصور)
عميق األبعاد،)متكامل املحاور،)صمام الوصول إلى املواطن،)باعتباره محور مجال اشتغال املؤسسة.)كل ذلك من خالل برمجة مشاريع)
ورؤية متكاملة) في إطار مقاربة شمولية،) مع استحضار اإلكراهات املصاحبة له،) تحديثية تعكس مستويات التحول داخل املؤسسة،)

للمجاالت األربعة األساسية للتحديث وهي:

•)اإلدارة الفاعلة بمهام متكاملة؛

•)العنصر البشري املؤهل؛

•)البنيات اإلدارية املالئمة؛

•)اإلطار التنظيمي واإلجرائي املناسب.

إن مقاربة تحديث إدارة املؤسسة في تصورها املستقبلي،)ستركز على ثالثة أمور أساسية):

-)هيكلة إدارية ترجح روح التعاون والعمل الجماعي،)وتعتمد في تنظيمها على املهام ال على مجرد وحدات إدارية))مؤسسة مهام(؛

-)حكامة استقطاب وتدريب وتوجيه للكفاءات؛

-)حكامة إدارة اإلمكانيات املادية املتوفرة للمؤسسة.
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وهكذا،)فإن تصورنا للمخطط االستراتيجي املؤطر ألداء)املؤسسة يتأسس على بعدين أساسيين):

أوال):))بعديي2ومي دمةيبملشتكينيوبملتظل ين،)مني الليإحاطة)»تدبي1يبلشكاياتيوبلتظل ات«)باهت امي اص،)تؤط2هيجوسةيماييتخذ)

منيمق2لبتيوتوص اتيومقت1حاتيإصالح ة،)ويتطلعيإلى):

-)تعزيز القرب من املشتكين واملتظلمين)؛

-)تنويع وتطوير وتسهيل الولوج إلى خدمات املؤسسة)؛

-)دعم اإلنصات والتوجيه)؛

-)تعزيز الثقة في دور املؤسسة.

ثان ا):)بعدييدتهدفيبلبيئةيبلدب ل ةيوبلبن اتيبلتحت ةيلل ؤسدة،)مني الل):

-)التركيز على ضبط الجوانب التنظيمية))املهام والوظائف املؤسسية والتسلسل الوظيفي()؛

-)النهوض باملوارد البشرية))تحسين إدارة املوارد البشرية ورفع الكفاءة اإلدارية واملهنية للعاملين في املؤسسة()؛

-)العناية بالجوانب التقنية))استعمال التكنولوجيات وأساليب التدبير الحديث في إدارة املؤسسة لضمان نجاعتها وفعاليتها(.

ستعمل املؤسسة على أن تجعل من مخطط عملها على املدى القصير واملتوسط مجسدا ملجموعة من) وتأسيسا على ما تقدم،)

التوجهات،)مبنيا على املحاور التالية):

في إطار من الشفافية وسهولة الولوج،) جعل املؤسسة موجهة لخدمة املرتفق من خالل توفير ظروف قرب أكبر من املواطنين،) (-

والحصول بيسر على املعلومات،)مع جودة الخدمات وانتظامها)؛

-)جعل أداء)املؤسسة متسم باالحترافية والفعالية من خالل توفير إدارة فعالة وقوية،)بخصائص هيكلية وتنظيمية تمكن املؤسسة)

من تلبية حاجيات مرتاديها بنجاعة وشفافية،)وحكامة جيدة)؛

-)اعتماد مقاربة جديدة للرفع من جودة خدمات املؤسسة من خالل املوازنة بين املقاربة النوعية في أداء)املؤسسة،)واملقاربة الكمية)

الهادفة إلى تطوير متوسط التغيير النسبي إلجمالي القضايا املصفاة،)والقضاء)على املتراكم من املخلف)؛

-)العمل على دعم أداء)املؤسسة على املستوى الجهوي واملحلي من خالل انخراط املؤسسة في الورش الوطني للجهوية املتقدمة،)ونهج)

سياسة التمركز القرار،)مما يستلزم وضع رؤية جديدة لتدخل تمثيلياتها الجهوية في إطار سياسة شمولية مندمجة)؛

-)العمل على جعل إدارة املؤسسة إدارة مرتكزة على التكنولوجيات الحديثة من خالل جعل املؤسسة منخرطة في حقبة معلومياتية)

جديدة،)أكثر تقدما،)وأكثر مهنية،)تستهدف تعميم استخدام املعلوميات لتغطية جميع اختصاصاتها،)ومجمل االجراءات املعمول بها،)

وتقوية خدماتها اتجاه املرتفقين عن بعد)؛

معروفة لدى عموم املواطنين،) »وسيط اململكة«) الحرص على دعم التعاون والتواصل املؤسساتي من خالل جعل مؤسسة) (-

ومستدمجة في) ملموسة،) ناجحة ومساهمٍة) ولها إسهامات في مجال الحكامة اإلدارية عبر تدخالٍت) ومؤثرة في املشهد الحقوقي،)

مع ضرورة إشراكها في) سيما منهم اإلدارة واملؤسسات الوطنية للحكامة واملؤسسات النظيرة،) برامج واستراتيجيات الشركاء،)

املشاورات العمومية،)كلما تعلق األمر بالقضايا التي تدخل في اختصاصاتها.
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بر 92292ي لا عي مني 1)ي فيي صاسلي )912. 9.)ي لقمي م2سومي

وسفت1ي بالمت ازي بتفاق ةي علىي باملصاسقةي )97يسيد 19ي 19)(ي

بلتح التيبملتعلقينيببناءيوص انةيوبستغالليبلط2قيبلد الةي

ومقاطعيبلط2قيبلد الةيمنيط2فيبلش2كةيبلوطن ةيللط2قي

بلد الةيباملغ2ب.

رئيس الحكومة،

الصادر  السيارة  بالطرق  املتعلق   4.89 رقم  القانون  على  بناء 

 1413 صفر   6 بتاريخ   1.91.109 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

 21.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  )6 أغسطس 1992(، 

من   16 بتاريخ   1.03.205 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( ؛

 1413 شعبان   10 في  الصادر   2.89.189 رقم  املرسوم   وعلى 

)2 فبراير 1993( لتطبيق القانون رقم 4.89 املتعلق بالطرق السيارة 

املشار إليها أعاله، السيما املادة األولى منه ؛

 1414 الحجة  ذي   9 في  الصادر   2.94.247 رقم  املرسوم   وعلى 

36 »و« الرابط  بين  1994( بإدراج الطريق الرئي�ضي  رقم  )20 مايو 

الدار البيضاء والرباط، مابين ن.ك 200+6 ) محول عين حرودة( و ن.ك 

100+69 )محول الرياض-السوي�ضي(، في صنف الطرق السيارة ؛

 1440 صفر  من   15 في  الصادر   2.18.791 رقم  املرسوم  وعلى 

)25 أكتوبر 2018( يق�ضي بإخراج جزء من الطريق السيار الرابط بين 

الدار البيضاء و الرباط فيما بين ن.ك 000+0 و ن.ك 250+3 من صنف 

الطرق السيارة بجماعة عين حرودة بعمالة املحمدية ؛

 1415 األول  ربيع   6 في  الصادر   2.94.459 رقم  املرسوم  وعلى 

)15 أغسطس 1994( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

الرابط  بين الرباط و العرائش  وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

 1418 األولى  7 جمادى  في  الصادر   2.97.692 رقم  املرسوم  وعلى 

الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )1997 )10 سبتمبر 

الرابط  بين العرائش و سيدي اليمني وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

 1418 7 جمادى األولى  2.97.695 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )1997 )10 سبتمبر 

الرابط  بين الرباط و فاس  وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.97.693 الصادر في 7 جمادى األولى 1418 

الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )1997 )10 سبتمبر 

الرابط  بين الدار البيضاء و سطات  وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.00.982 الصادر في 18 من رمضان 1421 

الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2000 )15ديسمبر 

الرابط  بين املحمدية و الطريق السيار الدار البيضاء  - سطات و إدراجه 

في صنف الطرق السيارة ؛

 1440 صفر  من   15 في  الصادر   2.18.792 رقم  املرسوم  وعلى 

)25 أكتوبر 2018( القا�ضي بإخراج جزء من الطريق السيار الرابط بين 

الدار البيضاء وسطات فيما بين ن.ك 000+0 و ن.ك 320+0 من صنف 

الطرق السيارة بجماعة الدار البيضاء بعمالة مقاطعة عين الشق ؛

وعلى املرسوم رقم 2.02.78 الصادر في 30 من ذي القعدة 1422 

)13 فبراير 2002( ببناء الطريق السيار املحيط بسطات وإدراجه في 

صنف الطرق السيارة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.03.324 الصادر في 17 من ربيع اآلخر1424 

)18 يونيو 2003( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق الرابط 

بين سطات ومراكش وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

 1424 شوال  من   24 في  الصادر   2.03.745 رقم  املرسوم  وعلى 

الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2003 )19 ديسمبر 

في  وإدراجه  الجرف األصفر  الجديدة –  و  البيضاء  الدار  بين  الرابط 

صنف الطرق السيارة ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.671 الصادر في 30 من جمادى اآلخرة 1425 

)17 أغسطس 2004( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

الرابط بين تطوان والفنيدق وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.05.793 الصادر في 17 من ربيع األول 1426 

)26 أبريل 2005( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق الرابط 

بين سيدي اليمني وطنجة وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

 1437 شعبان   3 في  الصادر   2.16.274 رقم  املرسوم   وعلى 

)10 ماي 2016( القا�ضي بإخراج الجزء الرابط بين أصيلة وطنجة من 

ن.ك 220+0 الى ن.ك 650+0 من صنف الطرق السيارة )الطريق السيار 

سيدي اليمني– طنجة(  بجماعة حجر النحل بعمالة طنجة-أصيلة ؛

 1415 رجب   4 في  الصادر   2.92.820 رقم  املرسوم   وعلى 

التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملوافقة   )1994 ديسمبر   7(

املتعلقين بالطريق السيار من الدار البيضاء إلى العرائش ؛

وعلى املرسوم رقم  2.00.413 الصادر في 4 صفر 1421 )8 مايو 

املتعلقين  التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة   )2000

بالطريق السيار الرابط بين الرباط وفاس- األجزاء الواقعة بين سيدي 

عالل البحراوي وفاس ؛

وعلى املرسوم رقم  2.00.412 الصادر في 4 صفر 1421 )8 ماي 2000( 

بالطريق  املتعلقين  التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة 

السيار الرابط بين الدار البيضاء و سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.00.877 الصادر في 17 من شعبان 1421 

التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة   )2000 )14 نونبر 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين العرائش و سيدي اليمني ؛

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.632 رقم   املرسوم  وعلى 

التكاليف  االمتياز ودفتر  اتفاقية  باملصادقة على   )2006 )29 ديسمبر 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين املحمدية والطريق السيار ملدينة 

سطات ؛

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.630 رقم   املرسوم  وعلى 

)29 ديسمبر 2006( باملصادقة على اتفاقية االمتياز و دفتر التكاليف 

املتعلقين بالطريق السيار املحيط بسطات ؛  

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.627 رقم   املرسوم  وعلى 

التكاليف  االمتياز ودفتر  اتفاقية  باملصادقة على   )2006 )29 ديسمبر 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة ؛  

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.629 رقم   املرسوم  وعلى 

)29 ديسمبر 2006( باملصادقة على اتفاقية االمتياز و دفتر التكاليف 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين سطات و مراكش ؛  

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.631 رقم   املرسوم  وعلى 

)29 ديسمبر 2006( باملصادقة على اتفاقية االمتياز و دفتر التكاليف 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق ؛

 1427 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.06.628 رقم   املرسوم  وعلى 

)29 ديسمبر 2006( باملصادقة على اتفاقية االمتياز و دفتر التكاليف 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين سيدي اليمني وطنجة ؛

 1426 رمضان   9 في  الصادر   2.05.1328 رقم  املرسوم  وعلى 

)13 أكتوبر 2005( باملصادقة على العقد امللحق بدفتر التكاليف املرفق 

باملرسوم رقم 2.92.820 الصادر في 4 رجب 1415 )7 ديسمبر 1994( 

بالطريق  املتعلقين  التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة 

السيار الرابط بين الدار البيضاء  والعرائش ؛

 1426 رمضان   9 في  الصادر   2.05.1329 رقم  املرسوم  وعلى 

التكاليف بدفتر  امللحق  العقد  على  باملصادقة   )2005  )13 أكتوبر 

 1421 شعبان  من   17 في  الصادر   2.00.877 رقم  باملرسوم  املرفق 

التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة   )2000 )14نوفمبر 

املتعلقين بالطريق السيار الرابط بين العرائش وسيدي اليمني ؛

 1426 رمضان   9 في  الصادر   2.05.1330 رقم  املرسوم   وعلى 

)13 أكتوبر 2005( باملصادقة على العقد امللحق بدفتر التكاليف املرفق 

 )2000 ماي   8(  1421 4 صفر  في  الصادر   2.00.413 رقم  باملرسوم 

بالطريق  املتعلقين  التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة 

السيار الرابط بين الرباط و فاس، األجزاء الواقعة بين سيدي عالل 

البحراوي و فاس ؛
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 1426 رمضان   9 في  الصادر   2.05.1331 رقم  املرسوم   وعلى 

)13 أكتوبر 2005( باملصادقة على العقد امللحق بدفتر التكاليف املرفق 

 )2000 ماي   8(  1421 4 صفر  في  الصادر   2.00.412 رقم  باملرسوم 

بالطريق  املتعلقين  التكاليف  ودفتر  االمتياز  اتفاقية  على  باملصادقة 

السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات ؛

وأخذا بعين االعتبار الطرق السيارة األخرى ومقاطع الطرق السيارة 

التي عهد ببنائها وصيانتها و استغاللها للشركة الوطنية للطرق السيارة، 

بمقت�ضى املراسيم التالية :

- املرسوم رقم 2.08.279 الصادر في 26 من جمادى اآلخرة 1429 

)30 يونيو 2008( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

السيار الرابط بين تازة و وجدة وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛ 

1429 رجب  من   14 في  الصادر   2.08.355 رقم  املرسوم   - 

)18 يوليو 2008( يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

السيار الرابط بين فاس و تازة وإدراجه في صنف الطرق السيارة 

بوالية جهة فاس بوملان ووالية جهة تازة الحسيمة تاونات ؛

- املرسوم رقم  2.10.118 الصادر في 11 من جمادى األولى 1431 

الطريق  بين  الرابط  الطرقي  الربط  2010(  بإدراج  )26 أبريل 

في صنف  الرمل  لوادي  الجديد  وامليناء  ـ طنجة  الرباط  السيار 

الطرق السيارة ؛

 1431 شعبان  من   29 في  الصادر   2.10.239 رقم   املرسوم   -

ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2010 )11 أغسطس 

الطريق السيار املحيط بالرباط وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

- املرسوم رقم  2.08.393 الصادر في 7 شوال 1429 )7 أكتوبر 2008( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق السيار الرابط بين 

مراكش وأكادير وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

 1430 اآلخر  ربيع   6 بتاريخ  الصادر   2.09.156 رقم  املرسوم   - 

)2 أبريل 2009( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

السيار الرابط بين برشيد وبني مالل بأقاليم سطات وخريبكة وبني 

مالل بواليتي جهة الشاوية ورديغة وجهة تادلة أزيالل ؛

- املرسوم رقم 2.12.76 الصادر بتاريخ 22 من ربيع اآلخر 1433 

)15 مارس  2012(  بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

السيار الرابط بين الجديدة وآسفي بأقاليم الجديدة وسيدي بنور 

وآسفي بوالية جهة دكالةـ  عبدة ؛

وعلى اتفاقية منح االمتياز ودفتر التحمالت املصادق عليهما لفائدة 

الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب ؛

ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق، على اتفاقية االمتياز الشاملة ودفتر التحمالت امللحقين 

بأصل هذا املرسوم واملوقعين بين الدولة املغربية ممثلة من طرف وزير 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، والشركة الوطنية للطرق السيارة 

وصيانة  ببناء  واملتعلقين  العام،  مديرها  طرف  من  ممثلة  باملغرب 

واستغالل الطرق السيارة ومقاطع الطرق السيارة من طرف الشركة 

الوطنية للطرق السيارة باملغرب.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذ املرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99356

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 1.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبملض ق

بلتابعةيلع الةيبملض قي-يبلفن دق

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة املضيق التابعة لعمالة املضيق - الفنيدق،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99357 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة المضيق 
 بينها الخط المضلع يالفنيدق كما -التابعة لعمالة المضيق

:ير التاليةر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبالذي يم  
  

 :1النقطة 
X =502816.38 

 :2النقطة 
X =503024.97 

Y =575267.71 Y =575437.35 

 :3النقطة 
X =503080.11 

 :4النقطة 
X =503275.56 

Y =575659.11 Y =575835.66 

 :5النقطة 
X =503390.97 

 :6النقطة 
X =504052.38 

Y =576048.84 Y =576183.78 

 :7النقطة 
X =503844.78 

 :8النقطة 
X =503828.01 

Y =576671.31 Y =576857.94 

 :9النقطة 
X =503960.23 

 :10النقطة 
X =504036.21 

Y =576864.78 Y =576793.86 

 :11النقطة 
X =504250.68 

 :12النقطة 
X =504317.61 

Y =576780.42 Y =576804.54 

 :13النقطة 
X =504393.42 

 :14النقطة 
X =504603.45 

Y =576807.79 Y =575173.36 

 :15النقطة 
X =504561.66 

 :16النقطة 
X =504648.18 

Y =575153.02 Y =574917.27 

 :17النقطة 
X =504806.50 

 :18النقطة 
X =504737.60 

Y =574746.35 Y =574725.05 

 :19النقطة 
X =504635.80 

 :20النقطة 
X =504926.90 

Y =574492.10 Y =572881.14 

 :21النقطة 
X =505084.18 

 :22النقطة 
X =505322.12 

Y =572879.48 Y =572724.78 

 :23النقطة 
X =505452.57 

 :24النقطة 
X =505045.72 

Y =572127.49 Y =572185.26 

 :25النقطة 
X =505043.94 

 :26النقطة 
X =505583.70 

Y =571894.30 Y =568844.32 

 :27النقطة 
X =505721.66 

 :28النقطة 
X =505828.44 

Y =568791.22 Y =568875.42 

 :29النقطة 
X =505854.81 

 :30النقطة 
X =505683.92 

Y =568654.00 Y =568558.15 

 :31النقطة 
X =505669.42 

 :32النقطة 
X =507122.53 

Y =568441.14 Y =564609.12 

 :33النقطة 
X =507405.28 

 :34النقطة 
X =507424.62 

Y =564630.63 Y =564745.76 

 :35النقطة 
X =507644.19 

 :36النقطة 
X =507721.83 

Y =564785.60 Y =564889.18 

 :37النقطة 
X =508042.69 

 :38النقطة 
X =511273.16 

Y =564556.80 Y =564990.51 

 :39النقطة 
X =511339.59 

 :40النقطة 
X =510423.33 

Y =564840.39 Y =562928.83 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99358

 :41النقطة 
X =510316.32 

 :42النقطة 
X =510079.87 

Y =562859.97 Y =562856.27 

 :43النقطة 
X =509837.78 

 :44النقطة 
X =509522.70 

Y =562683.39 Y =562729.84 

 :45النقطة 
X =507249.09 

 :46النقطة 
X =507256.46 

Y =562752.91 Y =562728.55 

 :47النقطة 
X =507193.29 

 :48النقطة 
X =507182.15 

Y =562731.04 Y =562684.11 

 :49النقطة 
X =507129.17 

 :50النقطة 
X =507116.02 

Y =562695.64 Y =562736.76 

 :51النقطة 
X =507103.38 

 :52النقطة 
X =505762.51 

Y =562749.32 Y =563811.60 

 :53النقطة 
X =505703.21 

 :54النقطة 
X =505535.07 

Y =563842.52 Y =563887.89 

 :55النقطة 
X =504557.09 

 :56النقطة 
X =502021.93 

Y =563868.05 Y =564675.03 

 :57النقطة 
X =501852.85 

 :58النقطة 
X =501802.33 

Y =565020.94 Y =565015.13 

 :59النقطة 
X =501664.00 

 :60النقطة 
X =501696.67 

Y =565268.05 Y =564975.74 

 :61النقطة 
X =501583.98 

 :62النقطة 
X =501473.20 

Y =564869.40 Y =564917.65 

 :63النقطة 
X =501321.62 

 :64النقطة 
X =500938.40 

Y =564894.50 Y =565300.12 

 :65النقطة 
X =500724.98 

 :66النقطة 
X =500878.64 

Y =565269.67 Y =567112.71 

 :67النقطة 
X =500750.37 

 :68النقطة 
X =500639.36 

Y =567487.94 Y =567480.57 

 :69النقطة 
X =500649.32 

 :70النقطة 
X =500602.33 

Y =567704.56 Y =568070.72 

 :71النقطة 
X =500232.71 

 :72النقطة 
X =500256.42 

Y =567758.68 Y =568418.74 

 :73النقطة 
X =501854.49 

 :74النقطة 
X =501722.37 

Y =569453.22 Y =569638.84 

 :75النقطة 
X =501651.49 

 :76النقطة 
X =501647.00 

Y =570061.86 Y =570433.00 

 :77النقطة 
X =502029.99 

 :78النقطة 
X =502720.02 

Y =571130.02 Y =573749.97 

 :79النقطة 
X =503289.51 

 :80النقطة 
X =503102.76 

Y =574244.77 Y =574788.45 
 

 



الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  9935

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيم2ت ل

بلتابعةيلع الةيبملض قي-يبلفن دق

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفنيدق،  - املضيق  لعمالة  التابعة  مرتيل  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،  بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  كما هو   تعين، 

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99361

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مرتيل 
 بينها الخط المضلع يالفنيدق كما -التابعة لعمالة المضيق

 ير التالية: ر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبالذي يم

 

 X=507193.29 : 2النقطة  X=507182.15 : 1النقطة 
562684.11=Y 562731.04=Y 

 X=507249.09 : 4النقطة  X=507256.46 : 3النقطة 
562728.55=Y 562752.91=Y 

 X=509837.78 : 6النقطة  X=509522.70 : 5النقطة 
562729.84=Y 562683.14=Y 

 X=510316.11 : 8النقطة  X=510079.71 : 7النقطة 
562856.46=Y 562859.83=Y 

 X=510311.27 : 10النقطة  X=510423.33 : 9النقطة 
562928.83=Y 562703.26=Y 

 X=511006.05 : 12النقطة  X=512110.69 : 11النقطة 
555796.72=Y 555590.08=Y 

 X=510023.30 : 14النقطة  X=510295.21 : 13النقطة 
555308.75=Y 554903.68=Y 

 X=509014.40 : 16النقطة  X=509076.70 : 15النقطة 
554081.48=Y 554122.10=Y 

 X=509060.94 : 18النقطة  X=508972.44 : 17النقطة 
554251.83=Y 554274.19=Y 

 : 19النقطة 
509146.08=X 

 : 20النقطة 
509056.99=X 

554998.64=Y 555589.13=Y 

 X=509027.42 : 22النقطة  X=509084.04 : 21النقطة 
555776.04=Y 555989.01=Y 

 X=508996.24 : 24النقطة  X=509066.31 : 23النقطة 
556085.84=Y 556129.34=Y 

 X=507820.99 : 26النقطة  X=508927.10 : 25النقطة 
556223.20=Y 556635.14=Y 

: 27النقطة   507554.88=X  28النقطة :  507128.10=X 
556143.55=Y 555779.93=Y 

: 29النقطة   506723.42=X  30النقطة :  506111.15=X 
555883.23=Y 555904.59=Y 

: 31النقطة   506047.34=X  32النقطة :  505833.00=X 
556067.22=Y 556512.56=Y 

: 33النقطة   506047.14=X  34النقطة :  506016.14=X 
557157.54=Y 557176.22=Y 

: 35النقطة   507185.07=X  36النقطة :  507169.00=X 
561950.47=Y 561953.02=Y 

: 37النقطة   507154.58=X  38النقطة :  507168.67=X 
562250.28=Y 562249.80=Y 

 
 



99369 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.) 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيعل ين

بلتابعةيلع الةيبملض قي-يبلفن دق

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفنيدق،  - املضيق  لعمالة  التابعة  عليين  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،  بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  كما هو   تعين، 

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     9936(

  عليينجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 يبينها الخط المضلع  كما فنيدقلا-قالتابعة لعمالة المضي

 :يةالذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التال
 

X=500383.50 
 النقطة 2

X=499604.26 
1النقطة   

Y=576870.22 Y=577502.48 
X=500834.76 

4النقطة   
X=500556.18 

3النقطة   
Y=576817.08 Y=576897.31 
X=500990.52 

6النقطة   
X=500918.70 

5ة النقط  
Y=576836.52 Y=576865.48 
X=501211.74 

8النقطة   
X=501056.55 

7النقطة   
Y=576933.14 Y=576898.36 
X=501361.20 

10النقطة   
X=501318.48 

9النقطة   
Y=576728.32 Y=576880.98 
X=501547.53 

12النقطة   
X=501452.49 

11النقطة   
Y=576722.59 Y=576701.37 
X=501769.53 

14 النقطة  
X=501633.03 

13 النقطة  
Y=576657.36 Y=576664.65 
X=502060.15 

16  النقطة  
X=501861.24 

15 النقطة  
Y=575996.12 Y=576255.15 
X=503102.76 

18 النقطة  
X=502816.38 

17  النقطة  
Y=574788.45 Y=575267.71 
X=502720.02 

20 النقطة  
X=503289.51 

19 النقطة  
Y=573749.97 Y=574244.77 
X=501647.00 

22 النقطة  
X=502029.99 

21 النقطة  
Y=570433.00 Y=571130.02 
X=501722.37 

24 النقطة  
X=501651.49 

23 النقطة  
Y=569638.84 Y=570061.86 
X=500256.42 

26 النقطة  
X=501854.49 

25 النقطة  
Y=568418.74 Y=569453.22 
X=500602.33 

28 النقطة  
X=500232.71 

27  النقطة  
Y=568070.72 Y=567758.68 
X=500639.36 

30 النقطة  
X=500649.32 

29 النقطة  
Y=567480.57 Y=567704.56 
X=500878.64 

32 النقطة  
X=500750.37 

31 النقطة  
Y=567112.71 Y=567487.94 
X=500938.40 

34 النقطة  
X=500724.98 

33 النقطة  
Y=565300.12 Y=565269.67 
X=501473.20 

36  النقطة  
X=501321.62 

35 النقطة  
Y=564917.65 Y=564894.50 
X=501696.67 

38 النقطة  
X=501583.98 

37 النقطة  
Y=564975.74 Y=564869.40 
X=501802.33 

40 النقطة  
X=501664.00 

39 النقطة  
Y=565015.13 Y=565268.05 



99363 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=502021.93 
42 النقطة  

X=501852.85 
41 النقطة  

Y=564675.03 Y=565020.94 
X=501801.35 

44 النقطة  
X=502094.77 

43 النقطة  
Y=564315.81 Y=564483.17 
X=501841.31 

46 النقطة  
X=502101.68 

45 النقطة  
Y=563707.93 Y=563831.24 
X=499458.37 

48 النقطة  
X=499693.51 

47 النقطة  
Y=562823.89 Y=562751.23 
X=498354.39 

50 النقطة  
X=499637.26 

49 النقطة  
Y=562010.91 Y=562337.04 
X=495385.82 

52 النقطة  
X=497639.04 

51 النقطة  
Y=565726.93 Y=562088.46 
X=495133.98 

54 النقطة  
X=495063.51 

53 النقطة  
Y=570033.45 Y=566875.93 
X=495515.46 

56 النقطة  
X=494956.04 

55 النقطة  
Y=571756.31 Y=570596.70 
X=495131.14 

58 النقطة  
X=495299.56 

57 النقطة  
Y=574642.67 Y=574121.47 
X=494651.39 

60 النقطة  
X=494957.39 

59 النقطة  
Y=574610.89 Y=574533.53 
X=494907.61 

62 النقطة  
X=494709.12 

61 النقطة  
Y=575091.46 Y=575140.69 
X=494361.00 

64 النقطة  
X=494447.00 

63 النقطة  
Y=575992.76 Y=576003.01 
X=495178.97 

66 النقطة  
X=494375.38 

65 النقطة  
Y=577326.11 Y=577152.25 
X=496336.40 

68النقطة   
X=495277.71 

67النقطة   
Y=577208.94 Y=577120.81 

 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99362

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 3.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتوفلعزت

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة توفلعزت التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99365 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=175 972X=175 662
Y=343 495Y=344 013
X=174 975X=174 067
Y=344 460Y=344 846
X=174 126X=175 181
Y=345 523Y=345 841
X=175 491X=175 697
Y=346 049Y=346 670
X=176 006X=176 178
Y=346 912Y=347 705
X=175 490X=174 509
Y=348 359Y=349 145
X=174 364X=172 339
Y=350 271Y=350 307
X=171 095X=170 601
Y=348 968Y=348 770
X=169 393X=169 413
Y=348 296Y=348 936
X=168 398X=168 144
Y=350 433Y=350 610
X=167 687X=167 282
Y=351 610Y=351 754
X=167 370X=166 970
Y=350 534Y=350 774
X=166 085X=164 945
Y=351 240Y=351 195
X=164 015X=163 693
Y=350 970Y=350 483
X=164 075X=164 566
Y=350 179Y=350 219
X=165 404X=165 221
Y=349 712Y=348 987
X=165 221X=165 342
Y=347 858Y=347 406
X=165 989X=165 999
Y=347 009Y=346 392
X=166 537X=166 268
Y=345 896Y=345 055
X=167 567X=169 206
Y=345 044Y=343 789
X=170 050X=170 473
Y=342 660Y=342 378
X=170 848X=171 152
Y=341 601Y=341 108
X=171 724X=173 083
Y=340 198Y=339 147
X=174 459X=175 320
Y=338 940Y=339 353
X=176 109X=176 419
Y=341 527Y=342 115
X=176 626
Y=342 288

:51 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

45 النقطة

47 النقطة

49 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة

50 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

توفلعزت لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول
  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   
:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

21 النقطة

23 النقطة



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99366

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 2.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتندين

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تندين التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99367 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=198 400X=195 969
Y=349 900Y=350 226
X=193 969X=193 729
Y=352 418Y=352 762
X=192 229X=191 894
Y=352 736Y=353 020
X=191 046X=190 747
Y=354 060Y=354 488
X=190 612X=189 989
Y=354 448Y=354 267
X=189 157X=188 350
Y=353 923Y=353 629
X=187 738X=187 371
Y=352 941Y=352 352
X=186 857X=186 661
Y=352 205Y=352 303
X=186 490X=186 050
Y=352 402Y=352 156
X=185 756X=185 634
Y=352 254Y=352 033
X=185 291X=184 924
Y=352 033Y=352 598
X=184 386X=184 239
Y=352 598Y=353 138
X=183 676X=183 407
Y=353 187Y=353 604
X=182 893X=182 282
Y=353 285Y=353 653
X=181 523X=181 034
Y=353 923Y=353 923
X=180 373X=179 853
Y=353 923Y=354 115
X=179 529X=179 236
Y=354 377Y=354 157
X=179 016X=178 734
Y=353 695Y=354 345
X=178 347X=178 252
Y=354 629Y=354 944
X=178 064X=177 918
Y=354 996Y=354 933
X=177 855X=177 687
Y=354 587Y=354 440
X=177 426X=177 227
Y=354 576Y=354 618
X=177 164X=177 018
Y=354 251Y=354 230
X=176 756X=176 369
Y=354 471Y=354 923

:

:

45 النقطة

47 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

تندين لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

:

:

:



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99368

X=175 794X=175 396
Y=354 954Y=354 807
X=175 166X=175 208
Y=355 080Y=355 322
X=174 727X=172 675
Y=355 762Y=356 956
X=172 430X=172 220
Y=355 590Y=354 958
X=173 570X=173 030
Y=351 526Y=350 714
X=172 520X=172 339
Y=350 503Y=350 307
X=174 364X=174 509
Y=350 271Y=349 145
X=175 490X=176 178
Y=348 359Y=347 705
X=176 006X=175 697
Y=346 912Y=346 670
X=175 491X=175 181
Y=346 049Y=345 841
X=174 126X=174 067
Y=345 523Y=344 846
X=174 975X=175 662
Y=344 460Y=344 013
X=175 972X=176 626
Y=343 495Y=342 288
X=177 841X=179 269
Y=341 738Y=341 135
X=180 045X=182 274
Y=340 884Y=342 190
X=185 630X=186 163
Y=343 848Y=344 028
X=186 860X=190 267
Y=344 494Y=345 929
X=192 649X=195 209
Y=346 549Y=347 432
X=196 538
Y=347 046

:82 النقطة:81 النقطة

:84 النقطة:83 النقطة

:85 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:76 النقطة:75 النقطة

:78 النقطة:77 النقطة

:80 النقطة:79 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

:62 النقطة:61 النقطة

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:68 النقطة:67 النقطة

: 50 النقطة49 النقطة :

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

:56 النقطة:55 النقطة



الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  9936

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 5.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ة

لج اعةيإميينت التيبلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تارودانت، إلقليم  التابعة  نتيارت  إمي  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،  بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين، 

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99371

X=217 974X=218 031
Y=368 542Y=368 856
X=218 002X=217 604
Y=369 027Y=369 342
X=217 717X=217 518
Y=369 770Y=370 799
X=217 604X=217 518
Y=371 141Y=373 198
X=217 352X=217 273
Y=375 679Y=376 244
X=215 362X=214 926
Y=376 723Y=377 510
X=214 459X=211 830
Y=378 184Y=378 679
X=209 328X=208 940
Y=378 843Y=378 201
X=208 241X=207 620
Y=377 324Y=376 545
X=206 756X=206 286
Y=375 661Y=375 091
X=206 250X=206 582
Y=374 638Y=374 112
X=206 815X=207 398
Y=373 429Y=372 239
X=207 923X=208 079
Y=371 264Y=370 699
X=208 604X=208 604
Y=369 236Y=368 475
X=208 487X=207 962
Y=367 792Y=367 090
X=207 223X=207 632
Y=366 310Y=365 595
X=207 529X=207 693
Y=364 569Y=363 706
X=207 816X=207 734
Y=362 700Y=361 139
X=207 734X=207 734
Y=359 763Y=358 983
X=207 986X=207 896
Y=357 242Y=357 020
X=208 109X=208 744
Y=356 797Y=357 159
X=209 694X=211 007
Y=357 934Y=359 607
X=211 682X=212 498
Y=360 070Y=360 497
X=214 024X=215 012
Y=359 892Y=359 280

:

:

45 النقطة

47 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

نتيارت إمي لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

:

:

:



99379 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=215 921X=219 983
Y=361 437Y=362 282
X=219 526X=219 027
Y=363 168Y=364 714
X=218 686X=218 116
Y=365 571Y=367 085
X=218 116
Y=367 913

: 50 النقطة49 النقطة :

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

:55 النقطة

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 6.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتيدفان

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل  جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تيسفان التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     9937(

X=196 812X=197 195
Y=359 074Y=359 953
X=196 048X=195 861
Y=359 971Y=361 257
X=195 905X=195 927
Y=362 010Y=362 409
X=195 913X=195 848
Y=363 703Y=365 146
X=196 068X=196 833
Y=365 601Y=366 380
X=197 374X=197 816
Y=367 206Y=368 093
X=197 068X=196 557
Y=368 434Y=368 673
X=195 979X=195 809
Y=368 724Y=368 229
X=195 333X=194 993
Y=368 093Y=367 752
X=194 738X=194 517
Y=367 905Y=368 298
X=194 126X=193 598
Y=368 809Y=368 809
X=193 445X=193 377
Y=369 185Y=369 390
X=192 884X=192 592
Y=369 390Y=369 617
X=192 543X=191 991
Y=369 493Y=368 051
X=190 888X=189 728
Y=366 976Y=366 157
X=189 190X=188 950
Y=366 029Y=366 072
X=188 530X=188 803
Y=365 458Y=363 902
X=189 519X=190 688
Y=362 202Y=360 051
X=191 306X=192 525
Y=359 151Y=357 423
X=193 169X=190 747
Y=356 402Y=354 488
X=191 046X=191 894
Y=354 060Y=353 020
X=192 229X=193 729
Y=352 736Y=352 762
X=193 969X=195 969
Y=352 418Y=350 226
X=198 400X=200 870
Y=349 900Y=353 684
X=200 231X=199 385
Y=354 894Y=356 068
X=198 669X=197 856
Y=356 721Y=357 733

:52 النقطة:51 النقطة
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47 النقطة

49 النقطة
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41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة

50 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

تيسفان لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

27 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة



99373 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 7.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبلنح ت

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة النحيت التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99372

X=207 923X=207 398
Y=371 264Y=372 239
X=206 815X=206 582
Y=373 429Y=374 112
X=206 250X=206 286
Y=374 638Y=375 091
X=206 756X=207 620
Y=375 661Y=376 545
X=204 300X=202 181
Y=378 220Y=378 377
X=201 852X=201 414
Y=378 226Y=378 336
X=200 963X=200 484
Y=378 569Y=378 899
X=200 005X=199 745
Y=379 448Y=379 393
X=199 211X=198 349
Y=379 421Y=379 764
X=197 445X=197 156
Y=379 833Y=379 855
X=197 285X=197 555
Y=379 780Y=379 737
X=197 739X=197 965
Y=379 607Y=379 111
X=198 257X=198 903
Y=378 711Y=378 276
X=199 451X=199 802
Y=377 504Y=376 689
X=199 929X=199 750
Y=375 987Y=375 467
X=199 230X=198 253
Y=374 978Y=374 159
X=198 007X=195 853
Y=373 694Y=373 021
X=195 112X=194 294
Y=372 371Y=371 883
X=193 715X=193 385
Y=371 599Y=371 508
X=193 181X=192 783
Y=371 099Y=370 100
X=192 592X=192 884
Y=369 617Y=369 390
X=193 377X=193 445
Y=369 390Y=369 185
X=193 598X=194 126
Y=368 809Y=368 809
X=194 517X=194 738
Y=368 298Y=367 905
X=194 993X=195 333
Y=367 752Y=368 093
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46 النقطة

48 النقطة

50 النقطة
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32 النقطة
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:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

النحيت لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة
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:

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

:

:

:



99375 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=195 809X=195 979
Y=368 229Y=368 724
X=196 557X=197 068
Y=368 673Y=368 434
X=197 816X=197 952
Y=368 093Y=368 059
X=198 326X=198 581
Y=367 888Y=367 990
X=198 956X=199 259
Y=367 786Y=367 736
X=199 990X=200 231
Y=367 257Y=367 206
X=200 401X=200 690
Y=366 779Y=366 694
X=201 099X=201 439
Y=366 131Y=365 909
X=201 915X=202 576
Y=366 017Y=365 880
X=204 268X=206 057
Y=365 861Y=365 783
X=207 185X=207 223
Y=365 997Y=366 310
X=207 962X=208 487
Y=367 090Y=367 792
X=208 604X=208 604
Y=368 475Y=369 236
X=208 079
Y=370 699

:76 النقطة:75 النقطة

:77 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

:62 النقطة:61 النقطة

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:68 النقطة:67 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

:56 النقطة:55 النقطة

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 8.9 6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيوبلقا�سي
بلتابعةيإلقل م تالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة والقا�ضي التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99376

X=207 734X=207 734
Y=359 763Y=361 139
X=207 816X=207 693
Y=362 700Y=363 706
X=207 529X=207 632
Y=364 569Y=365 595
X=207 223X=207 185
Y=366 310Y=365 997
X=206 057X=204 268
Y=365 783Y=365 861
X=202 576X=201 915
Y=365 880Y=366 017
X=201 439X=201 099
Y=365 909Y=366 131
X=200 690X=200 401
Y=366 694Y=366 779
X=200 231X=199 990
Y=367 206Y=367 257
X=199 259X=198 956
Y=367 736Y=367 786
X=198 581X=198 326
Y=367 990Y=367 888
X=197 952X=197 816
Y=368 059Y=368 093
X=197 374X=196 833
Y=367 206Y=366 380
X=196 068X=195 848
Y=365 601Y=365 146
X=195 913X=195 927
Y=363 703Y=362 409
X=195 905X=195 861
Y=362 010Y=361 257
X=196 048X=197 195
Y=359 971Y=359 953
X=196 812X=197 856
Y=359 074Y=357 733
X=198 669X=199 385
Y=356 721Y=356 068
X=200 231X=200 870
Y=354 894Y=353 684
X=201 198X=206 388
Y=354 187Y=356 466
X=207 896X=207 986
Y=357 020Y=357 242
X=207 734
Y=358 983
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22 النقطة:

28 النقطة

26 النقطة

:

18 النقطة

:

:

:

32 النقطة

:

:
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:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

34 النقطة

36 النقطة

والقاضي لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول
  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   
:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

45 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة
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:



99377 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.  6)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبلخناف في

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة الخنافيف التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99378

X=159 374X=159 225
Y=382 537Y=383 223
X=158 675X=158 289
Y=384 128Y=383 763
X=158 107X=157 680
Y=383 714Y=383 360
X=157 542X=157 331
Y=383 376Y=383 800
X=156 573X=156 647
Y=384 277Y=386 459
X=155 823X=156 183
Y=386 804Y=387 490
X=154 076X=152 611
Y=388 544Y=388 830
X=151 626X=151 393
Y=389 423Y=389 563
X=152 011X=151 207
Y=388 296Y=386 450
X=149 943X=149 562
Y=386 501Y=386 924
X=149 686X=149 784
Y=385 857Y=385 722
X=149 923X=150 034
Y=385 604Y=385 379
X=149 567X=149 095
Y=385 394Y=384 087
X=150 671X=150 865
Y=383 434Y=383 022
X=151 023X=151 095
Y=383 015Y=382 915
X=152 079X=152 164
Y=383 140Y=382 539
X=152 227X=152 393
Y=382 400Y=382 449
X=154 251X=154 005
Y=381 950Y=380 994
X=153 409X=153 866
Y=380 857Y=380 081
X=153 786X=154 022
Y=379 953Y=379 858
X=154 356X=154 056
Y=379 492Y=379 227
X=154 133X=154 320
Y=379 166Y=379 018
X=154 389X=154 470
Y=378 917Y=378 759
X=155 001X=155 008
Y=378 130Y=378 033
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41 النقطة
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42 النقطة

44 النقطة

:

الخنافيف لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول
  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   
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5 النقطة
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4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة
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:

22 النقطة:

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة
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:



الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  9937

X=155 040X=155 156
Y=377 918Y=377 674
X=155 823X=156 713
Y=376 943Y=375 431
X=158 075X=158 998
Y=375 980Y=376 717
X=158 223X=160 517
Y=377 642Y=379 792
X=161 108X=160 861
Y=380 100Y=380 659
X=159 920X=159 826
Y=381 149Y=381 184

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

: 49 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

55 النقطة

50 النقطة :

:56 النقطة:

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 711.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ة

لج اعةيس دييمو�سىيبلح 2ييبلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة سيدي مو�ضى الحمري التابعة إلقليم تارودانت،

 كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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X=143 416X=143 666
Y=397 571Y=398 936
X=143 762X=144 821
Y=399 320Y=400 647
X=144 541X=143 592
Y=400 756Y=400 695
X=142 375X=141 571
Y=400 779Y=400 573
X=141 116X=140 090
Y=400 542Y=400 884
X=140 137X=136 931
Y=400 782Y=398 367
X=135 690X=135 357
Y=397 203Y=396 957
X=135 200X=134 942
Y=394 997Y=394 973
X=134 207X=134 300
Y=393 811Y=393 571
X=134 760X=135 016
Y=393 608Y=393 713
X=135 336X=135 237
Y=393 639Y=393 343
X=135 520X=135 557
Y=393 244Y=393 010
X=136 246X=136 812
Y=392 861Y=392 643
X=137 212X=136 788
Y=392 599Y=391 612
X=137 399X=137 503
Y=391 270Y=390 254
X=137 670X=137 847
Y=389 805Y=389 749
X=137 717X=137 838
Y=389 394Y=388 608
X=138 518X=139 266
Y=388 627Y=388 789
X=140 710X=141 097
Y=391 116Y=391 177
X=141 463X=141 846
Y=391 340Y=391 556
X=141 996X=142 449
Y=392 558Y=393 112
X=142 768X=143 005
Y=393 946Y=393 879
X=143 033X=142 880
Y=394 155Y=394 238
X=143 031X=143 147
Y=394 629Y=395 571
X=143 397
Y=396 456

:

:

45 النقطة

47 النقطة

49 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

الحمري موسى سيدي لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

:

:

:

:

:

:

:
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 719.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأوزيوة

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أوزيوة التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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X=255 094X=254 959
Y=425 800Y=426 076
X=254 740X=254 336
Y=426 546Y=428 023
X=253 378X=252 361
Y=428 504Y=429 121
X=251 979X=249 917
Y=429 382Y=426 278
X=248 928X=248 731
Y=426 196Y=426 177
X=247 544X=246 605
Y=426 063Y=425 997
X=247 149X=247 930
Y=425 204Y=424 384
X=248 167X=247 907
Y=422 562Y=421 914
X=247 248X=246 948
Y=421 088Y=420 686
X=246 655X=246 490
Y=420 294Y=419 236
X=246 458X=246 278
Y=417 647Y=417 293
X=246 253X=246 148
Y=417 244Y=417 216
X=246 114X=247 747
Y=416 652Y=416 555
X=247 262X=249 066
Y=416 032Y=415 232
X=248 703X=248 573
Y=414 372Y=413 200
X=248 910X=249 326
Y=412 159Y=411 143
X=249 852X=250 206
Y=410 441Y=410 314
X=250 952X=251 045
Y=410 289Y=410 436
X=251 320X=251 785
Y=411 115Y=411 412
X=252 451X=252 789
Y=411 581Y=411 793
X=253 054X=253 292
Y=412 143Y=413 332
X=253 385X=253 292
Y=414 054Y=415 243
X=254 709X=256 149
Y=415 289Y=415 196
X=256 846X=257 055
Y=415 266Y=415 359
X=257 171X=256 874
Y=415 687Y=416 618
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45 النقطة

47 النقطة

49 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة

50 النقطة

:
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:

:

:

:

:

:

:

:

22 النقطة:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

:

:

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

 أوزيوة لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول
  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة

6 النقطة

8 النقطة

34 النقطة

36 النقطة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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X=256 859X=256 400
Y=416 810Y=416 756
X=256 461X=256 208
Y=417 034Y=417 990
X=256 174X=253 975
Y=418 797Y=418 912
X=253 774X=253 515
Y=418 667Y=418 581
X=253 238X=253 047
Y=418 633Y=418 720
X=252 943X=252 631
Y=418 538Y=418 442
X=252 753X=252 796
Y=419 024Y=419 398
X=251 232X=249 342
Y=419 467Y=419 474
X=249 369X=249 369
Y=419 677Y=419 681
X=249 451X=250 243
Y=419 871Y=420 327
X=250 770X=253 938
Y=420 459Y=420 972
X=253 994X=255 487
Y=421 645Y=423 039
X=256 149X=255 196
Y=423 837Y=425 308

:76 النقطة:75 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

:62 النقطة:61 النقطة

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:68 النقطة:67 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

:56 النقطة:55 النقطة

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.)71)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأساكي
بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أساكي التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة
 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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X=258 869X=259 036
Y=402 304Y=402 607
X=259 791X=259 721
Y=402 834Y=403 731
X=260 054X=260 249
Y=403 882Y=404 131
X=260 265X=259 881
Y=404 190Y=404 625
X=259 560X=259 430
Y=405 153Y=405 545
X=259 307X=258 892
Y=406 076Y=406 803
X=258 814X=258 729
Y=407 133Y=407 767
X=258 497X=258 329
Y=408 317Y=408 317
X=257 823X=257 444
Y=408 148Y=408 085
X=256 706X=256 622
Y=408 497Y=408 772
X=256 736X=256 384
Y=409 497Y=409 586
X=255 913X=255 280
Y=409 582Y=409 591
X=254 351X=253 390
Y=409 707Y=409 807
X=252 730X=252 352
Y=409 803Y=409 715
X=251 418X=250 863
Y=409 174Y=408 964
X=250 197X=249 870
Y=408 735Y=408 629
X=249 267X=247 894
Y=408 434Y=408 155
X=247 432X=246 561
Y=408 232Y=408 628
X=245 316X=245 082
Y=409 314Y=409 441
X=244 560X=243 889
Y=409 672Y=409 940
X=243 541X=243 243
Y=410 033Y=410 033
X=242 944X=242 702
Y=409 771Y=408 861
X=242 136X=239 608
Y=407 302Y=406 851
X=238 189X=237 413
Y=406 851Y=406 878

:

:

:

45 النقطة

47 النقطة

37 النقطة

39 النقطة

41 النقطة

43 النقطة

46 النقطة

48 النقطة :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

32 النقطة

:

:

:

:

:

:

30 النقطة

40 النقطة

42 النقطة

44 النقطة

:

 أساكي لجماعة الترابية الحدود بتعيين يتعلق جدول

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  

:

:

:

:

:

:

:

10 النقطة:

12 النقطة

14 النقطة

:

:

:

:

1 النقطة

3 النقطة

5 النقطة

7 النقطة

2 النقطة

4 النقطة

:

34 النقطة

36 النقطة

38 النقطة

16 النقطة

18 النقطة

20 النقطة

24 النقطة

26 النقطة

28 النقطة

:

:

:

:

:

22 النقطة:

  المضلع الخط يبينها كما تارودانت إلقليم التابعة   

33 النقطة

35 النقطة

29 النقطة

31 النقطة

9 النقطة

11 النقطة

13 النقطة

15 النقطة

17 النقطة

19 النقطة

21 النقطة

23 النقطة

25 النقطة

27 النقطة
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8 النقطة
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X=236 878X=236 583
Y=406 851Y=406 717
X=236 256X=235 995
Y=406 485Y=406 148
X=236 742X=237 518
Y=405 478Y=405 603
X=239 286X=240 092
Y=404 918Y=404 762
X=240 340X=240 371
Y=404 420Y=403 580
X=240 185X=239 379
Y=402 709Y=402 117
X=238 758X=237 797
Y=402 273Y=402 864
X=237 580X=237 363
Y=403 238Y=403 238
X=237 022X=237 053
Y=402 802Y=402 086
X=237 363X=237 774
Y=400 997Y=400 695
X=237 721X=237 403
Y=400 483Y=400 164
X=236 486X=236 381
Y=399 757Y=399 598
X=236 469X=236 380
Y=399 386Y=399 315
X=236 078X=235 112
Y=398 831Y=398 520
X=234 988X=234 882
Y=398 413Y=398 077
X=233 788X=234 776
Y=397 351Y=396 573
X=237 439X=238 197
Y=394 485Y=393 919
X=238 867X=239 290
Y=394 733Y=395 016
X=240 595X=241 759
Y=395 051Y=395 193
X=242 464X=243 804
Y=396 007Y=394 839
X=244 827X=245 356
Y=393 919Y=392 504
X=245 283X=244 939
Y=391 977Y=391 601
X=244 759X=244 894
Y=390 956Y=389 949
X=245 194X=245 074
Y=388 973Y=388 388
X=244 759X=244 798
Y=387 997Y=387 243
X=245 038X=245 349
Y=387 123Y=387 147
X=246 093X=246 596
Y=387 580Y=387 724
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:90 النقطة:89 النقطة

:92 النقطة:91 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:76 النقطة:75 النقطة

:78 النقطة:77 النقطة

:80 النقطة:79 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

:62 النقطة:61 النقطة

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:68 النقطة:67 النقطة

: 49 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

55 النقطة

50 النقطة :

:56 النقطة:



99385 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

X=236 878X=236 583
Y=406 851Y=406 717
X=236 256X=235 995
Y=406 485Y=406 148
X=236 742X=237 518
Y=405 478Y=405 603
X=239 286X=240 092
Y=404 918Y=404 762
X=240 340X=240 371
Y=404 420Y=403 580
X=240 185X=239 379
Y=402 709Y=402 117
X=238 758X=237 797
Y=402 273Y=402 864
X=237 580X=237 363
Y=403 238Y=403 238
X=237 022X=237 053
Y=402 802Y=402 086
X=237 363X=237 774
Y=400 997Y=400 695
X=237 721X=237 403
Y=400 483Y=400 164
X=236 486X=236 381
Y=399 757Y=399 598
X=236 469X=236 380
Y=399 386Y=399 315
X=236 078X=235 112
Y=398 831Y=398 520
X=234 988X=234 882
Y=398 413Y=398 077
X=233 788X=234 776
Y=397 351Y=396 573
X=237 439X=238 197
Y=394 485Y=393 919
X=238 867X=239 290
Y=394 733Y=395 016
X=240 595X=241 759
Y=395 051Y=395 193
X=242 464X=243 804
Y=396 007Y=394 839
X=244 827X=245 356
Y=393 919Y=392 504
X=245 283X=244 939
Y=391 977Y=391 601
X=244 759X=244 894
Y=390 956Y=389 949
X=245 194X=245 074
Y=388 973Y=388 388
X=244 759X=244 798
Y=387 997Y=387 243
X=245 038X=245 349
Y=387 123Y=387 147
X=246 093X=246 596
Y=387 580Y=387 724

:94 النقطة:93 النقطة

:96 النقطة:95 النقطة

:98 النقطة:97 النقطة

:100 النقطة:99 النقطة

:102 النقطة:101 النقطة

:82 النقطة:81 النقطة

:84 النقطة:83 النقطة

:86 النقطة:85 النقطة

:88 النقطة:87 النقطة

:90 النقطة:89 النقطة

:92 النقطة:91 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:76 النقطة:75 النقطة

:78 النقطة:77 النقطة

:80 النقطة:79 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

:62 النقطة:61 النقطة

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:68 النقطة:67 النقطة

: 49 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

55 النقطة

50 النقطة :

:56 النقطة:
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X=247 292X=247 843
Y=387 676Y=387 861
X=248 202X=248 771
Y=387 982Y=388 267
X=249 520X=249 998
Y=388 343Y=387 832
X=250 432X=251 274
Y=387 568Y=386 817
X=251 572X=251 921
Y=386 680Y=386 636
X=252 206X=252 835
Y=386 712Y=387 018
X=253 178X=253 311
Y=387 018Y=387 094
X=253 635X=254 283
Y=387 209Y=387 094
X=255 350X=256 045
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ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 713.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيزبك وزني

بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة زاكموزن التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 712.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتزكزبوين
بلتابعةيإلقل ميتالوسبنت

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تزكزاوين التابعة إلقليم تارودانت، كما هي مرسومة 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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48 النقطة :

::

:

45 النقطة

47 النقطة

:  التالية المبير بإحداثيات المعرفة بالنقط يمر الذي  
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X=238 251X=237 979
Y=381 785Y=380 904
X=237 168X=237 468
Y=379 367Y=376 073
X=237 287X=235 556
Y=374 551Y=370 295
X=235 991X=236 664
Y=370 265Y=370 219
X=237 035X=237 518
Y=370 241Y=368 775
X=237 822X=238 037
Y=368 178Y=368 008
X=238 249X=238 565
Y=367 839Y=367 653
X=238 688X=238 825
Y=367 900Y=368 423
X=239 387X=240 524
Y=368 849Y=369 014
X=242 249X=242 962
Y=369 068Y=367 529
X=243 750X=248 491
Y=367 550Y=366 838
X=249 155X=249 544
Y=366 516Y=367 274
X=249 607X=249 793
Y=367 746Y=369 125
X=249 936X=250 243
Y=370 188Y=371 078
X=250 857X=252 036
Y=371 968Y=373 013
X=253 057X=254 353
Y=373 918Y=375 098
X=255 500X=255 387
Y=375 897Y=376 499
X=255 316X=255 350
Y=377 357Y=377 769
X=255 376X=255 444
Y=378 093Y=378 614
X=255 581X=255 811
Y=378 777Y=379 359
X=255 112X=254 540
Y=379 572Y=379 564
X=253 995X=253 850
Y=379 453Y=379 709

50 النقطة :

:68 النقطة:67 النقطة

: 49 النقطة

:52 النقطة:51 النقطة

:54 النقطة:53 النقطة

:56 النقطة:55 النقطة

:

:64 النقطة:63 النقطة

:66 النقطة:65 النقطة

:92 النقطة:91 النقطة

:70 النقطة:69 النقطة

:72 النقطة:71 النقطة

:74 النقطة:73 النقطة

:76 النقطة:75 النقطة

:78 النقطة:77 النقطة

:86 النقطة:85 النقطة

:88 النقطة:87 النقطة

:90 النقطة:89 النقطة

:82 النقطة:81 النقطة

:84 النقطة:83 النقطة

:80 النقطة:79 النقطة

:58 النقطة:57 النقطة

:60 النقطة:59 النقطة

62 النقطة:61 النقطة
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 715.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيوبويمانة

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة واو مانة التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 1 ب : النقطة
:X  466257.00   

 2ب   : النقطة
:X 464038.00   

:Y  224069.00 :Y 229957.00   

 3ب  :  النقطة
:X 465499.00   

 4ب   : النقطة
:X 465750.00   

:Y 230259.00   :Y 231035.00   

 5  ب   : النقطة
:X 465450.00   

 6ب  :  النقطة
:X 465335.00   

:Y 231338.00   :Y 231672.00   

 7ب  : النقطة
:X 465531.00   

 8ب   : النقطة
:X 466005.00   

:Y 231942.00   :Y 232202.00   

 9ب   : النقطة
:X 466367.00   

 10ب   :النقطة  
:X 466160.00   

:Y 232348.00   :Y 232500.00   

 11ب   : النقطة
:X 466187.00   

 12ب  : النقطة
:X 466274.00   

:Y 232686.00   :Y 232805.00   

 13ب   : النقطة
:X 466276.00   

 14ب   : النقطة
:X 466236.00   

:Y 232861.00   :Y 232922.00   

 15ب   : النقطة
:X 466066.00   

 16ب  : النقطة
:X 466053.00   

:Y 233053.00   :Y 233072.00   

 17  ب:  النقطة
:X 466047.00   

 18  ب: النقطة
:X 466069.00   

:Y 233105.00   :Y 233153.00   

 19ب   : النقطة
:X 465590.00   

 20ب  : النقطة
:X 464149.00   

:Y 234165.00   :Y 235747.00   

 21  ب : النقطة
:X 464245.00   

 22ب  : النقطة
:X 465229.00   

:Y 236268.00   :Y 237339.00   

 23ب  :  النقطة
:X 465080.00   

 24ب  : النقطة
:X 463206.00   

:Y 238162.00   :Y 236967.00   

 واو مانةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
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 25ب  : النقطة
:X 463117.00   

 26ب  : النقطة
:X 462996.00   

:Y 237412.00   :Y 237490.00   

 27ب  : النقطة
:X 461995.00   

 28ب  : النقطة
:X 461826.00   

:Y 237074.00   :Y 237554.00   

 29ب  : النقطة
:X 460798.00   

 30ب  : النقطة
:X 460763.00   

:Y 238062.00   :Y 238489.00   

 31ب  : النقطة
:X 457632.00   

 32ب  : النقطة
:X 459062.00   

:Y 240944.00   :Y 239277.00   

 33ب  : النقطة
:X 456531.00   

 34 ب   : النقطة
:X 455557.00   

:Y 241150.00 :Y 242491.00   

 35ب  : النقطة
:X 455198.00   

 36ب  : النقطة
:X 455519.00   

:Y 242842.00   :Y 243103.00   

 37 ب  : النقطة
:X 455008.00   

 38ب  : النقطة
:X 454331.00   

:Y 243128.00   :Y 243113.00   

 39 ب  : النقطة
:X 454205.00   

 40ب  : النقطة
:X 453480.00   

:Y 243647.00   :Y 243768.00   

 41ب  : النقطة
:X 453119.00   

 42ب  : النقطة
:X 452140.00   

:Y 244134.00   :Y 243217.00   

 43ب  : النقطة
:X 452003.00   

 44ب  : النقطة
:X 450694.00   

:Y 242327.00   :Y 241865.00   

 45ب  : النقطة
:X 449120.00   

 46ب  : النقطة
:X 448790.00   

:Y 243356.00   :Y 243068.00   

 47ب   : النقطة
:X 448610.00   

 48ب  : النقطة
:X 448604.00  

:Y 243308.00  :Y 243389.00   

 49 ب: النقطة
:X 448576.00   

 50ب  : النقطة
:X 448529.00   

:Y 243427.00   :Y 243620.00   

 

 51ب  : النقطة

:X   448515.00   
 52ب  : النقطة

:X 448538.00   

:Y 243789.00   :Y 243856.00   
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 53ب  : النقطة
:X 448539.00   

 54ب  : النقطة
:X 448523.00   

:Y 243907.00   :Y 243988.00   

 55ب  : النقطة
:X 448557.00   

 56ب   : النقطة
:X 448595.00  

:Y 244124.00   :Y 244188.00   

 57ب  : النقطة
:X 448656.00   

 58ب   : النقطة
:X 448632.00   

:Y 244312.00   :Y 244677.00  

 59ب  : النقطة
:X 448614.00   

 60ب  : النقطة
:X 448633.00   

:Y 244761.00   :Y 244843.00   

 61ب  : النقطة
:X 448598.00   

 62ب   : النقطة
:X 448622.00   

:Y 244939.00   :Y 245181.00   

 63ب  : النقطة
:X 448587.00   

 64ب  : النقطة
:X 448712.00   

:Y 245359.00   :Y 245659.00   

 65ب  : النقطة
:X 448736.00   

 66ب  : النقطة
:X 448704.00   

:Y 245792.00   :Y 246045.00   

 67ب  : النقطة
:X 448738.00   

 68ب  : النقطة
:X 448731.00   

:Y 246185.00   :Y 246266.00   

 69ب  : النقطة
:X 448814.00   

 70ب  : النقطة
:X 448936.00   

:Y 246424.00   :Y 246569.00   

 71ب   : النقطة
:X 448992.00   

 72ب  : النقطة
:X 449159.00   

:Y 246622.00   :Y 246977.00   

 73ب  : النقطة
:X 446945.00 

 74ب  : النقطة
:X 445622.00 

:Y 245939.00 :Y 243619.00 

 75ب  : النقطة
:X  445160.37   

 76ب   : النقطة
:X  445298.72   

:Y  241351.69   :Y  241471.81   

 77ب  : النقطة
:X  445570.74   

 78ب  : النقطة
:X  445636.85   

:Y  241470.83   :Y  241382.85   

 79ب  : النقطة
:X  446123.70   

 80ب  : النقطة
:X  447454.21   

:Y  241519.62   :Y  241403.96   
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 واد أقا نتيزيكا.تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 .8الطريق الوطنية رقم تتبع حدود الجماعة  24و 23 بين النقطتين
  

 81ب  : النقطة
:X  448194.24   

 82ب  : النقطة
:X  449273.08   

:Y  241164.69   :Y  240193.72   

 83ب  : النقطة
:X  450128.62   

 84ب  : النقطة
:X 451621.00   

:Y  239499.68   :Y  238796.00   

 85ب  : النقطة
:X  452480.00   

 86ب  : النقطة
:X  453953.00   

:Y  237792.00   :Y  236764.00   

 87ب  : النقطة
:X  458279.00   

 88ب  : النقطة
:X  458225.14   

:Y  233416.00   :Y  233370.60   

 89ب  : النقطة
:X  459367.30   

 90ب  : النقطة
:X  459919.78   

:Y  232696.45   :Y  232131.95   

 91ب  : النقطة
:X  460223.00   

 92ب  : النقطة
:X  461492.15   

:Y  230886.00   :Y  230247.25   

 93ب  : النقطة
:X  461866.52   

 94ب  : النقطة
:X  462092.01   

:Y  229835.35   :Y  228945.25   

 95ب  : النقطة
:X  462547.01   

 96ب  : النقطة
:X  462407.30   

:Y  228124.00   :Y  226882.88   

 97ب  : النقطة
:X  462756.85   

 98ب  : النقطة
:X  464068.00   

:Y  226703.30   :Y  221443.00   

 99ب  : النقطة
:X   466005.00 

 
:Y   223970.00 
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ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 716.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيآيتيإسحاقي

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة آيت إسحاق التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي  تعين، كما هو 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 

 

 

 

 1 ب : النقطة
:X  466257.00   

 2ب   : النقطة
:X 464038.00   

:Y  224069.00 :Y 229957.00   

 3ب  :  النقطة
:X 465499.00   

 4ب   : النقطة
:X 465750.00   

:Y 230259.00   :Y 231035.00   

 5  ب   : النقطة
:X 465450.00   

 6ب  :  النقطة
:X 465335.00   

:Y 231338.00   :Y 231672.00   

 7ب  : النقطة
:X 465531.00   

 8ب   : النقطة
:X 466005.00   

:Y 231942.00   :Y 232202.00   

 9ب   : النقطة
:X 466367.00   

 10ب   :النقطة  
:X 466160.00   

:Y 232348.00   :Y 232500.00   

 11ب   : النقطة
:X 466187.00   

 12ب  : النقطة
:X 466274.00   

:Y 232686.00   :Y 232805.00   

 13ب   : النقطة
:X 466276.00   

 14ب   : النقطة
:X 466236.00   

:Y 232861.00   :Y 232922.00   

 15ب   : النقطة
:X 466066.00   

 16ب  : النقطة
:X 466053.00   

:Y 233053.00   :Y 233072.00   

 17  ب  :  النقطة
:X 466047.00   

 18  ب: النقطة
:X 466069.00   

:Y 233105.00   :Y 233153.00   

 19ب   : النقطة
:X 465590.00   

 20ب  : النقطة
:X 464149.00   

:Y 234165.00   :Y 235747.00   

 21  ب : النقطة
:X 464245.00   

 22ب  : النقطة
:X 465229.00   

:Y 236268.00   :Y 237339.00   

 23ب  :  النقطة
:X 465080.00   

 24ب  : النقطة
:X 463206.00   

:Y 238162.00   :Y 236967.00   

 إسحاق آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
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 1 ب : النقطة
:X  466257.00   

 2ب   : النقطة
:X 464038.00   

:Y  224069.00 :Y 229957.00   

 3ب  :  النقطة
:X 465499.00   

 4ب   : النقطة
:X 465750.00   

:Y 230259.00   :Y 231035.00   

 5  ب   : النقطة
:X 465450.00   

 6ب  :  النقطة
:X 465335.00   

:Y 231338.00   :Y 231672.00   

 7ب  : النقطة
:X 465531.00   

 8ب   : النقطة
:X 466005.00   

:Y 231942.00   :Y 232202.00   

 9ب   : النقطة
:X 466367.00   

 10ب   :النقطة  
:X 466160.00   

:Y 232348.00   :Y 232500.00   

 11ب   : النقطة
:X 466187.00   

 12ب  : النقطة
:X 466274.00   

:Y 232686.00   :Y 232805.00   

 13ب   : النقطة
:X 466276.00   

 14ب   : النقطة
:X 466236.00   

:Y 232861.00   :Y 232922.00   

 15ب   : النقطة
:X 466066.00   

 16ب  : النقطة
:X 466053.00   

:Y 233053.00   :Y 233072.00   

 17  ب  :  النقطة
:X 466047.00   

 18  ب: النقطة
:X 466069.00   

:Y 233105.00   :Y 233153.00   

 19ب   : النقطة
:X 465590.00   

 20ب  : النقطة
:X 464149.00   

:Y 234165.00   :Y 235747.00   

 21  ب : النقطة
:X 464245.00   

 22ب  : النقطة
:X 465229.00   

:Y 236268.00   :Y 237339.00   

 23ب  :  النقطة
:X 465080.00   

 24ب  : النقطة
:X 463206.00   

:Y 238162.00   :Y 236967.00   

 إسحاق آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99211
 

 

 25ب  : النقطة
:X 463117.00   

 26ب  : النقطة
:X 462996.00   

:Y 237412.00   :Y 237490.00   

 27ب  : النقطة
:X 461995.00   

 28ب  : النقطة
:X 461826.00   

:Y 237074.00   :Y 237554.00   

 29ب  : النقطة
:X 460798.00   

 30ب  : النقطة
:X 460763.00   

:Y 238062.00   :Y 238489.00   

 31ب  : النقطة
:X 457632.00   

 32ب  : النقطة
:X 459062.00   

:Y 240944.00   :Y 239277.00   

 33ب  : النقطة
:X 456531.00   

 34 ب  : النقطة
:X 455557.00   

:Y 241150.00 :Y 242491.00   

 35ب  : النقطة
:X 455198.00   

 36ب  : النقطة
:X 455519.00   

:Y 242842.00   :Y 243103.00   

 37 ب: النقطة
:X 455008.00   

 38ب  : النقطة
:X 454331.00   

:Y 243128.00   :Y 243113.00   

 39ب  : النقطة
:X 454205.00   

 40ب  : النقطة
:X 453480.00   

:Y 243647.00   :Y 243768.00   

 41ب  : النقطة
:X 453119.00   

 42ب  : النقطة
:X 452140.00   

:Y 244134.00   :Y 243217.00   

 43ب  : النقطة
:X 452003.00   

 44ب  : النقطة
:X 450694.00   

:Y 242327.00   :Y 241865.00   

 45ب  : النقطة
:X 449120.00   

 46ب  : النقطة
:X 448790.00   

:Y 243356.00   :Y 243068.00   

 47ب   : النقطة
:X 448610.00   

 48ب  : النقطة
:X 448604.00  

:Y 243308.00  :Y 243389.00   

 49 ب: النقطة
:X 448576.00   

 50ب  : النقطة
:X 448529.00   

:Y 243427.00   :Y 243620.00   

 51ب  : النقطة
:X   448515.00   

 52ب  : النقطة
:X 448538.00   

:Y 243789.00   :Y 243856.00   

 

 

 53ب  : النقطة
:X 448539.00   

 54ب  : النقطة
:X 448523.00   

:Y 243907.00   :Y 243988.00   

 55ب: النقطة
:X 448557.00   

 56ب : النقطة
:X 448595.00  

:Y 244124.00   :Y 244188.00   

 57ب  : النقطة
:X 448656.00   

 58ب   : النقطة
:X 448632.00   

:Y 244312.00   :Y 244677.00  

 59ب  : النقطة
:X 448614.00   

 60ب  : النقطة
:X 448633.00   

:Y 244761.00   :Y 244843.00   

 61ب  : النقطة
:X 448598.00   

 62ب   : النقطة
:X 448622.00   

:Y 244939.00   :Y 245181.00   

 63ب  : النقطة
:X 448587.00   

 64ب  : النقطة
:X 448712.00   

:Y 245359.00   :Y 245659.00   

 65ب  : النقطة
:X 448736.00   

 66ب  : النقطة
:X 448704.00   

:Y 245792.00   :Y 246045.00   

 67ب  : النقطة
:X 448738.00   

 68ب  : النقطة
:X 448731.00   

:Y 246185.00   :Y 246266.00   

 69ب  : النقطة
:X 448814.00   

 70ب  : النقطة
:X 448936.00   

:Y 246424.00   :Y 246569.00   

 71ب   : النقطة
:X 448992.00   

 72ب  : النقطة
:X 449159.00   

:Y 246622.00   :Y 246977.00   

 73ب  : النقطة
:X 449867.00   

 74ب  : النقطة
:X 450776.00   

:Y 247933.00   :Y 248282.00   

 75ب  : النقطة
:X 450843.00   

 76ب   : النقطة
:X 451595.00   

:Y 247458.00   :Y 246271.00   

 77ب  : النقطة
:X 454091.00   

 78ب  : النقطة
:X 458882.00   

:Y 246149.00   :Y 244986.00  
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 53ب  : النقطة
:X 448539.00   

 54ب  : النقطة
:X 448523.00   

:Y 243907.00   :Y 243988.00   

 55ب: النقطة
:X 448557.00   

 56ب : النقطة
:X 448595.00  

:Y 244124.00   :Y 244188.00   

 57ب  : النقطة
:X 448656.00   

 58ب   : النقطة
:X 448632.00   

:Y 244312.00   :Y 244677.00  

 59ب  : النقطة
:X 448614.00   

 60ب  : النقطة
:X 448633.00   

:Y 244761.00   :Y 244843.00   

 61ب  : النقطة
:X 448598.00   

 62ب   : النقطة
:X 448622.00   

:Y 244939.00   :Y 245181.00   

 63ب  : النقطة
:X 448587.00   

 64ب  : النقطة
:X 448712.00   

:Y 245359.00   :Y 245659.00   

 65ب  : النقطة
:X 448736.00   

 66ب  : النقطة
:X 448704.00   

:Y 245792.00   :Y 246045.00   

 67ب  : النقطة
:X 448738.00   

 68ب  : النقطة
:X 448731.00   

:Y 246185.00   :Y 246266.00   

 69ب  : النقطة
:X 448814.00   

 70ب  : النقطة
:X 448936.00   

:Y 246424.00   :Y 246569.00   

 71ب   : النقطة
:X 448992.00   

 72ب  : النقطة
:X 449159.00   

:Y 246622.00   :Y 246977.00   

 73ب  : النقطة
:X 449867.00   

 74ب  : النقطة
:X 450776.00   

:Y 247933.00   :Y 248282.00   

 75ب  : النقطة
:X 450843.00   

 76ب   : النقطة
:X 451595.00   

:Y 247458.00   :Y 246271.00   

 77ب  : النقطة
:X 454091.00   

 78ب  : النقطة
:X 458882.00   

:Y 246149.00   :Y 244986.00  
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 79ب  : النقطة
:X 461037.00   

 80ب  : النقطة
:X 461554.00   

:Y 245896.00   :Y 245933.00   

 81ب  : النقطة
:X 461967.00   

 82ب  : النقطة
:X 462215.00   

:Y 246090.00   :Y 246269.00   

 83ب  : النقطة
:X 462576.00   

 84ب  : النقطة
:X 463116.00   

:Y 247077.00   :Y 247581.00   

 85ب  : النقطة
:X 463911.00   

 86ب  : النقطة
:X 464530.00   

:Y 246780.00   :Y 246522.00   

 87ب  : النقطة
:X 464758.00   

 88ب  : النقطة
:X 464921.00   

:Y 246553.00   :Y 246648.00   

 89ب  : النقطة
:X 465001.00   

 90ب  : النقطة
:X 465067.00   

:Y 246687.00   :Y 246695.00   

 91ب  : النقطة
:X 465123.00   

 92ب  : النقطة
:X 465648.00   

:Y 246682.00   :Y 246336.00   

 93ب  : النقطة
:X 466536.00   

 94ب  : النقطة
:X 469457.00   

:Y 246686.00   :Y 247079.00   

 95ب  : النقطة
:X 469148.00   

 96ب  : النقطة
:X 467758.00   

:Y 246244.00   :Y 245180.00   

 97ب  : النقطة
:X 468463.00   

 98ب  : النقطة
:X 471728.00   

:Y 243909.00   :Y 246060.00   

 99ب  : النقطة
:X 471488.00   

 100ب  : النقطة
:X 471758.00   

:Y 245416.00   :Y 243871.00   

 

 

 101ب  : النقطة
:X 472508.00   

 102ب  : النقطة
:X 472560.00   

:Y 243167.00   :Y 242389.00   

 103ب  : النقطة
:X 472735.00   

 104ب  : النقطة
:X 472969.00   

:Y 242139.00   :Y 242157.00   

 105ب  : النقطة
:X 473537.00   

 106ب  : النقطة
:X 474865.00   

:Y 241186.00   :Y 241394.00   

 107ب  : النقطة
:X 475079.00   

 108ب  : النقطة
:X 475177.00   

:Y 241590.00   :Y 241597.00   

 109ب  : النقطة
:X 475281.00  

 110ب  : النقطة
:X 475414.00   

:Y 241557.00   :Y 241410.00   

 111ب  : النقطة
:X 475464.00   

 112ب  : النقطة
:X 475717.00   

:Y 241389.00   :Y 241451.00   

 113ب  : النقطة
:X 475837.00   

 114ب  : النقطة
:X 476604.00   

:Y 241417.00   :Y 240712.00   

 115ب  : النقطة
:X 476242.00   

 116ب  : النقطة
:X 476342.00   

:Y 240695.00   :Y 239386.00   

 117ب  : النقطة
:X 476230.00   

 118ب  : النقطة
:X 476383.00   

:Y 239273.00   :Y 238239.00   

 119ب  : النقطة
:X 477002.00   

 120ب  : النقطة
:X 479518.00   

:Y 237276.00   :Y 235386.00   

 121ب  : النقطة
:X 480670.00   

 122ب  : النقطة
:X 479448.00   

:Y 234984.00   :Y 233779.00   
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 101ب  : النقطة
:X 472508.00   

 102ب  : النقطة
:X 472560.00   

:Y 243167.00   :Y 242389.00   

 103ب  : النقطة
:X 472735.00   

 104ب  : النقطة
:X 472969.00   

:Y 242139.00   :Y 242157.00   

 105ب  : النقطة
:X 473537.00   

 106ب  : النقطة
:X 474865.00   

:Y 241186.00   :Y 241394.00   

 107ب  : النقطة
:X 475079.00   

 108ب  : النقطة
:X 475177.00   

:Y 241590.00   :Y 241597.00   

 109ب  : النقطة
:X 475281.00  

 110ب  : النقطة
:X 475414.00   

:Y 241557.00   :Y 241410.00   

 111ب  : النقطة
:X 475464.00   

 112ب  : النقطة
:X 475717.00   

:Y 241389.00   :Y 241451.00   

 113ب  : النقطة
:X 475837.00   

 114ب  : النقطة
:X 476604.00   

:Y 241417.00   :Y 240712.00   

 115ب  : النقطة
:X 476242.00   

 116ب  : النقطة
:X 476342.00   

:Y 240695.00   :Y 239386.00   

 117ب  : النقطة
:X 476230.00   

 118ب  : النقطة
:X 476383.00   

:Y 239273.00   :Y 238239.00   

 119ب  : النقطة
:X 477002.00   

 120ب  : النقطة
:X 479518.00   

:Y 237276.00   :Y 235386.00   

 121ب  : النقطة
:X 480670.00   

 122ب  : النقطة
:X 479448.00   

:Y 234984.00   :Y 233779.00   
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 123ب  : النقطة
:X 476204.00   

 124ب  : النقطة
:X 474410.00   

:Y 233392.00   :Y 230950.00   

 125ب  : النقطة
:X 472875.00   

 126ب  : النقطة
:X 472389.00   

:Y 229860.00   :Y 229634.00   

 127ب  : النقطة
:X 472233.00  

 128ب  : النقطة
:X 472363.00   

:Y 229278.00   :Y 229197.00   

 129ب  : النقطة
:X 472456.00   

 130ب  : النقطة
:X 472464.00   

:Y 229083.00   :Y 228902.00   

 131ب  : النقطة
:X 472528.00   

 132ب  : النقطة
:X 472547.00   

:Y 228717.00   :Y 228495.00   

 133ب  : النقطة
:X 472615.00   

 134ب  : النقطة
:X 472670.00  

:Y 228214.00   :Y 227676.00   

 135ب  : النقطة
:X 472832.00   

 136ب  : النقطة
:X 472862.00   

:Y 227413.00   :Y 227002.00   

 137ب  : النقطة
:X 472817.00   

 138ب  : النقطة
:X 472678.00   

:Y 226933.00   :Y 226876.00   

 139ب  : النقطة
:X 472521.00   

 140ب  : النقطة
:X 470848.00   

:Y 226842.00   :Y 226294.00   

 141ب  : النقطة
:X 469276.00   

 142ب  : النقطة
:X 466573.00   

:Y 225178.00  :Y 223225.00   

 143ب  : النقطة
:X  466005.00 

 
:Y  223970.00 
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 .نتيزيكا ااقواد تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 .8الطريق الوطنية رقم  تتبع حدود الجماعة 24و 23 تينبين النقط

 واد سرو.ترتبطان فيما بينهما ب 98و 97تان النقط

 .29الطريق الوطنية رقم ترتبطان فيما بينهما ب 115و 114 تانالنقط

 

 
 

 

 

  

واد أقا نتيزيكا.

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 717.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبلقباب

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة القباب التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة

 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 1 ب : النقطة
:X 481040.00   

 2ب   : النقطة
:X 489659.00   

:Y 247187.00   :Y 240537.00   

 3ب  :  النقطة
:X 490837.00   

 4ب   : النقطة
:X 491581.00   

:Y 240806.00   241425.00  :Y  

 5  ب   : النقطة
:X 492092.00   

 6ب  :  النقطة
:X 492380.00  

:Y 242064.00   :Y 242239.00  

 7ب  : النقطة
:X 492834.00   

 8ب   : النقطة
:X 494491.00   

:Y 242664.00   :Y 244260.00   

 9ب   : النقطة
:X 496622.00   

 10ب   :النقطة  
:X 497238.00   

:Y 244912.00   :Y 245147.00   

 11ب   : النقطة
:X 496822.00   

 12ب  : النقطة
:X 497411.00   

:Y 244334.00   :Y 243914.00   

 13ب   : النقطة
:X 498078.00   

 14ب   : النقطة
:X 497880.00   

:Y 243603.00   :Y 243139.00   

 15ب   : النقطة
:X 496226.00   

 16ب  : النقطة
:X 496232.00   

:Y 240980.00   :Y 239490.00   

 17  ب:  النقطة
:X 497185.00   

 18  ب: النقطة
:X 497185.00   

:Y 239687.00   :Y 238926.00   

 19ب   : النقطة
:X 498033.00   

 20ب  : النقطة
:X 498130.00   

:Y 237681.00   :Y 234396.00   

 21  ب : النقطة
:X 498231.00   

 22ب  : النقطة
:X 498333.00   

:Y 233832.00   :Y 233595.00   

 23ب  :  النقطة
:X 498200.00   

 24ب  : النقطة
:X 498206.00   

:Y 233471.00   :Y 233377.00   

 القبابجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

 25ب  : النقطة
:X 498320.00   

 26ب  : النقطة
:X 498500.00   

:Y 233229.00   :Y 233071.00   

 27ب  : النقطة
:X 498681.00   

 28ب  : النقطة
:X 498867.00   

:Y 232738.00   :Y 232577.00   

 29ب  : النقطة
:X 499039.00   

 30ب  : النقطة
:X 499160.00   

:Y 232508.00   :Y 232443.00   

 31ب  : النقطة
:X 499261.00   

 32ب  : النقطة
:X 500841.00   

:Y 232176.00   :Y 229335.00   

 33ب  : النقطة
:X 500778.00   

 34 ب : النقطة
:X 500831.00   

:Y 229195.00   :Y 228732.00   

 35ب  : النقطة
:X 501163.00   

 36ب: النقطة
:X 501103.00   

:Y 228291.00   :Y 227753.00   

 37 ب: النقطة
:X 501662.00   

 38ب  : النقطة
:X 501578.00   

:Y 227189.00   :Y 227125.00   

 39 ب  : النقطة
:X 501532.00   

 40ب  : النقطة
:X  501408.00  

:Y 226690.00   :Y 226374.00   

 41ب  : النقطة
:X 501344.00   

 42ب  : النقطة
:X 501476.00   

:Y 224084.00   :Y 223972.00   

 43ب  : النقطة
:X 501388.00   

 44ب  : النقطة
:X 501613.00   

:Y 223619.00   :Y 223397.00   

 45ب  : النقطة
:X 501089.00   

 46ب  : النقطة
:X 501087.00   

:Y 222636.00   :Y 222526.00   

 47ب   : النقطة
:X 500978.00   

 48ب  : النقطة
:X 501213.00   

:Y 222368.00   :Y 222050.00   

 49 ب: النقطة
:X 501216.00   

 50ب  : النقطة
:X 501133.00   

:Y 221898.00   :Y 221847.00   

 51ب  : النقطة
: X 503073.25 

 52ب  : النقطة
: X 502887.82 

 : Y 215686.64  : Y 215678.40 
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 25ب  : النقطة
:X 498320.00   

 26ب  : النقطة
:X 498500.00   

:Y 233229.00   :Y 233071.00   

 27ب  : النقطة
:X 498681.00   

 28ب  : النقطة
:X 498867.00   

:Y 232738.00   :Y 232577.00   

 29ب  : النقطة
:X 499039.00   

 30ب  : النقطة
:X 499160.00   

:Y 232508.00   :Y 232443.00   

 31ب  : النقطة
:X 499261.00   

 32ب  : النقطة
:X 500841.00   

:Y 232176.00   :Y 229335.00   

 33ب  : النقطة
:X 500778.00   

 34 ب : النقطة
:X 500831.00   

:Y 229195.00   :Y 228732.00   

 35ب  : النقطة
:X 501163.00   

 36ب: النقطة
:X 501103.00   

:Y 228291.00   :Y 227753.00   

 37 ب: النقطة
:X 501662.00   

 38ب  : النقطة
:X 501578.00   

:Y 227189.00   :Y 227125.00   

 39 ب  : النقطة
:X 501532.00   

 40ب  : النقطة
:X  501408.00  

:Y 226690.00   :Y 226374.00   

 41ب  : النقطة
:X 501344.00   

 42ب  : النقطة
:X 501476.00   

:Y 224084.00   :Y 223972.00   

 43ب  : النقطة
:X 501388.00   

 44ب  : النقطة
:X 501613.00   

:Y 223619.00   :Y 223397.00   

 45ب  : النقطة
:X 501089.00   

 46ب  : النقطة
:X 501087.00   

:Y 222636.00   :Y 222526.00   

 47ب   : النقطة
:X 500978.00   

 48ب  : النقطة
:X 501213.00   

:Y 222368.00   :Y 222050.00   

 49 ب: النقطة
:X 501216.00   

 50ب  : النقطة
:X 501133.00   

:Y 221898.00   :Y 221847.00   

 51ب  : النقطة
: X 503073.25 

 52ب  : النقطة
: X 502887.82 

 : Y 215686.64  : Y 215678.40 
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 53ب  : النقطة
: X 502627.74 

 54ب  : النقطة
: X 502412.49 

 : Y 215707.48  : Y 215753.06 

 55ب: النقطة
: X 501775.05 

 56ب : النقطة
: X 501588.48 

 : Y 215852.43  : Y 215864.98 

 57ب: النقطة
: X 501184.26 

 58ب   : النقطة
: X 500905.25 

 : Y 215948.49  : Y 216010.58 

 59ب: النقطة
: X 500836.18 

 60ب  : النقطة
: X 500774.82 

 : Y 216016.94  : Y 216012.06 

 61ب: النقطة
: X 500688.85 

 62ب   : النقطة
: X 500623.15 

 : Y 215987.18  : Y 215978.73 

 63ب  : النقطة
: X 500550.46 

 64ب  : النقطة
: X 500513.81 

 : Y 215978.20  : Y 215983.54 

 65ب  : النقطة
: X 500386.76 

 66ب  : النقطة
: X 500309.08 

 : Y 215950.22  : Y 215951.39 

 67ب  : النقطة
: X 500243.01 

 68ب  : النقطة
: X 500212.70 

 : Y 215950.43  : Y 215955.28 

 69ب  : النقطة
: X 500145.16 

 70ب  : النقطة
: X 500085.92 

 : Y 215994.36  : Y 215994.24 

 71ب   : النقطة
: X 499924.55 

 72ب  : النقطة
: X 499881.56 

 : Y 215965.99  : Y 215964.70 

 73ب  : النقطة
: X 499831.37 

 74ب  : النقطة
: X 499695.71 

 : Y 215951.53  : Y 215965.23 

 75ب  : النقطة
: X 499280.60 

 76ب   : النقطة
: X 499181.21 

 : Y 215813.84  : Y 215725.52 

 77ب  : النقطة
: X 498482.39 

 78ب  : النقطة
: X 498312.27  

 : Y 215952.76  : Y 215922.08   

 79ب  : النقطة
:X 498594.00   

 80ب  : النقطة
:X 496909.00   

:Y 216278.00   :Y 217654.00   

 81ب  : النقطة
:X 497003.00   

 82ب  : النقطة
:X 497066.00   

:Y 217904.00   :Y 218664.00   

 83ب  : النقطة
:X 497226.00   

 84ب  : النقطة
:X 497641.00   

:Y 219062.00   :Y 219378.00   

 85ب  : النقطة
:X 497651.00   

 86ب  : النقطة
:X 497348.00   

:Y 219613.00   :Y 219959.00   

 87ب  : النقطة
:X 497110.00   

 88ب  : النقطة
:X 495821.00   

:Y 220049.00   :Y 220786.00   

 89ب  : النقطة
:X 494783.00   

 90ب  : النقطة
:X 494671.00   

:Y 223900.00   :Y 224060.00   

 91ب  : النقطة
:X 494345.00   

 92ب  : النقطة
:X 493724.00   

:Y 224374.00   :Y 225277.00   

 93ب  : النقطة
:X 493323.00   

 94ب  : النقطة
:X 492518.00   

:Y 225465.00   :Y 226353.00   

 95ب  : النقطة
:X 492058.00   

 96ب  : النقطة
:X 491185.00   

:Y 227011.00   :Y 228809.00   

 97ب  : النقطة
:X 491549.00   

 98ب  : النقطة
:X 491517.00   

:Y 230379.00   :Y 230633.00   

 99ب  : النقطة
:X 490673.00   

 100ب  : النقطة
:X 488129.00   

:Y 231282.00   :Y 234034.00   

 101ب  : النقطة
:X 486491.00   

 102ب  : النقطة
:X 483714.00   

:Y 235697.00   :Y 238519.00   

 103ب  : النقطة
:X 482837.00   

 104ب  : النقطة
:X 482513.00   

:Y 241248.00   :Y 242071.00   

 105ب  : النقطة
:X 482287.00   

 106ب  : النقطة
:X 482517.00   

:Y 242722.00   :Y 242944.00   

 107ب  : النقطة
:X 482139.00   

 108ب  : النقطة
:X 480983.00   

:Y 244858.00   :Y 246707.00   
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 81ب  : النقطة
:X 497003.00   

 82ب  : النقطة
:X 497066.00   

:Y 217904.00   :Y 218664.00   

 83ب  : النقطة
:X 497226.00   

 84ب  : النقطة
:X 497641.00   

:Y 219062.00   :Y 219378.00   

 85ب  : النقطة
:X 497651.00   

 86ب  : النقطة
:X 497348.00   

:Y 219613.00   :Y 219959.00   

 87ب  : النقطة
:X 497110.00   

 88ب  : النقطة
:X 495821.00   

:Y 220049.00   :Y 220786.00   

 89ب  : النقطة
:X 494783.00   

 90ب  : النقطة
:X 494671.00   

:Y 223900.00   :Y 224060.00   

 91ب  : النقطة
:X 494345.00   

 92ب  : النقطة
:X 493724.00   

:Y 224374.00   :Y 225277.00   

 93ب  : النقطة
:X 493323.00   

 94ب  : النقطة
:X 492518.00   

:Y 225465.00   :Y 226353.00   

 95ب  : النقطة
:X 492058.00   

 96ب  : النقطة
:X 491185.00   

:Y 227011.00   :Y 228809.00   

 97ب  : النقطة
:X 491549.00   

 98ب  : النقطة
:X 491517.00   

:Y 230379.00   :Y 230633.00   

 99ب  : النقطة
:X 490673.00   

 100ب  : النقطة
:X 488129.00   

:Y 231282.00   :Y 234034.00   

 101ب  : النقطة
:X 486491.00   

 102ب  : النقطة
:X 483714.00   

:Y 235697.00   :Y 238519.00   

 103ب  : النقطة
:X 482837.00   

 104ب  : النقطة
:X 482513.00   

:Y 241248.00   :Y 242071.00   

 105ب  : النقطة
:X 482287.00   

 106ب  : النقطة
:X 482517.00   

:Y 242722.00   :Y 242944.00   

 107ب  : النقطة
:X 482139.00   

 108ب  : النقطة
:X 480983.00   

:Y 244858.00   :Y 246707.00   
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 واد سرو. تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 يت لحسن.آواد  تتبع حدود الجماعة 11و 10 تينبين النقط

 واد سرو. تتبع حدود الجماعة  17و 16 تينبين النقط

 واد ازرزو. تتبع حدود الجماعة 32و 31 تينبين النقط

 واد اقا نبو تاوالت. تتبع حدود الجماعة 51و 50 تينبين النقط

 .7308الطريق اإلقليمية رقم ترتبطان فيما بينهما ب 104و 103تان النقط
  

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 718.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ة

لج اعةيس ديييحيىيأوساعديبلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة سيدي يحيى أوساعد التابعة إلقليم خنيفرة،   تعين، كما هو 

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 1 ب : النقطة
:X 469276.00   

 2ب   : النقطة
:X 470848.00   

:Y 225178.00  :Y 226294.00   

 3ب  :  النقطة
:X 472521.00   

 4ب   : النقطة
:X 472678.00   

:Y 226842.00   :Y 226876.00   

 5  ب   : النقطة
:X 472817.00   

 6ب  :  النقطة
:X 472862.00   

:Y 226933.00   :Y 227002.00   

 7ب  : النقطة
:X 472832.00   

 8ب   : النقطة
:X 472670.00  

:Y 227413.00   :Y 227676.00   

 9ب   : النقطة
:X 472615.00   

 10ب   :النقطة  
:X 472547.00   

:Y 228214.00   :Y 228495.00   

 11ب   : النقطة
:X 472528.00   

 12ب  : النقطة
:X 472464.00   

:Y 228717.00   :Y 228902.00   

 13ب   : النقطة
:X 472456.00   

 14ب   : النقطة
:X 472363.00   

:Y 229083.00   :Y 229197.00   

 15ب   : النقطة
:X 472233.00  

 16ب  : النقطة
:X 472389.00   

:Y 229278.00   :Y 229634.00   

 17  ب:  النقطة
:X 472875.00   

 18  ب: النقطة
:X 474410.00   

:Y 229860.00   :Y 230950.00   

 19ب   : النقطة
:X 476204.00   

 20ب  : النقطة
:X 479448.00   

:Y 233392.00   :Y 233779.00   

 21  ب : النقطة
:X 480670.00   

 22ب  : النقطة
:X 481550.00   

:Y 234984.00   :Y 234360.00   

 23ب  :  النقطة
:X 482482.00   

 24ب  : النقطة
:X 482808.00   

:Y 233590.00   :Y 233997.00   

 25ب  : النقطة
:X 483463.00   

 26ب  : النقطة
:X 484279.00   

:Y 233247.00   :Y 233993.00   

 أوساعد يحيى سيديجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
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 27ب  : النقطة
:X 484922.00   

 28ب  : النقطة
:X 485078.00   

:Y 233403.00   :Y 233044.00   

 29ب  : النقطة
:X 485061.00   

 30ب  : النقطة
:X 485444.00   

:Y 232811.00   :Y 232199.00   

 31ب  : النقطة
:X 485902.00   

 32ب  : النقطة
:X 486224.00   

:Y 231770.00   :Y 231151.00   

 33ب  : النقطة
:X 486175.00   

 34 ب : النقطة
:X 485980.00   

:Y 231043.00   :Y 230874.00   

 35ب  : النقطة
:X 485934.00   

 36ب: النقطة
:X  486111.00  

:Y 230626.00   :Y 230487.00   

 37 ب: النقطة
:X   486325.00   

 38ب  : النقطة
:X 486565.00   

:Y 230359.00   :Y 229989.00   

 39 ب  : النقطة
:X 486465.00   

 40ب  : النقطة
:X 486443.00   

:Y 229692.00   :Y 229544.00   

 41ب  : النقطة
:X 486487.00   

 42ب  : النقطة
:X 486569.00   

:Y 228774.00   :Y 228012.00   

 43ب  : النقطة
:X 486840.00   

 44ب  : النقطة
:X 487417.00   

:Y 227981.00   :Y 227842.00   

 45ب  : النقطة
:X 487849.00   

 46ب  : النقطة
:X 487838.00   

:Y 227524.00   :Y 227296.00   

 47ب   : النقطة
:X 487751.00   

 48ب  : النقطة
:X 487502.00   

:Y 226942.00   :Y 226684.00   

 49 ب: النقطة
:X 486983.00   

 50ب  : النقطة
:X 487061.00   

:Y 226356.00   :Y 225987.00   

 

 51ب  : النقطة

:X 483524.00   
 52ب  : النقطة

:X 483444.00   

:Y 225303.00    :Y 224917.00   

 53ب  : النقطة
:X 484174.00   

 54ب  : النقطة
:X 483547.00   

:Y 224460.00   :Y 224219.00   
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 55ب: النقطة
:X 483960.00   

 56ب : النقطة
:X 483823.00   

:Y 223513.00   :Y 221789.00   

 57ب: النقطة
:X 484083.00   

 58ب   : النقطة
:X 485606.00   

:Y 221225.00   :Y 221366.00   

 59ب: النقطة
:X 488638.00   

 60ب  : النقطة
:X 488835.00   

:Y 216110.00   :Y 216164.00   

 61ب: النقطة
:X 489014.00   

 62ب   : النقطة
:X 489401.00   

:Y 215994.00   :Y 216036.00   

 63ب  : النقطة
:X 489813.00   

 64ب  : النقطة
:X 489890.00   

:Y 216189.00    :Y 215652.00  

 65ب  : النقطة
:X 489825.00   

 66ب  : النقطة
:X 489871.00   

:Y 215419.00    :Y 215287.00   

 67ب  : النقطة
:X 489761.00   

 68ب  : النقطة
:X 489817.00   

:Y 214965.00    :Y 214299.00   

 69ب  : النقطة
:X 490238.00   

 70ب  : النقطة
: X 491236.76   

:Y 214299.00    : Y 212885.11   

 71ب   : النقطة
: X 490620.88   

 72ب  : النقطة
: X 489860.45   

 : Y 212622.75    : Y 212092.20   

 73ب  : النقطة
: X 488489.10   

 74ب  : النقطة
:X 487193.00   

 : Y 211404.45   :Y   210576.00   

 75ب  : النقطة
:X 486300.00   

 76ب   : النقطة
:X 485382.00   

:Y 212500.00   :Y 214537.00   

 77ب  : النقطة
:X 483753.00   

 78ب  : النقطة
:X 483109.00   

:Y 218388.00   :Y 219327.00   

 79ب  : النقطة
:X 482645.00   

 80ب  : النقطة
:X 480841.00   

:Y 220429.00   :Y 221109.00   

 81ب  : النقطة
:X 477323.00   

 82ب  : النقطة
:X   477925.97   

:Y 220683.00   :Y 221863.03   
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 83ب  : النقطة
:X 477937.02   

 84ب  : النقطة
:X 477820.98   

:Y 222179.00   :Y 222796.03   

 85ب  : النقطة
:X 477352.96   

 86ب  : النقطة
:X 477351.98   

:Y 223267.98   :Y 223413.97   

 87ب  : النقطة
:X 477074.97   

 88ب  : النقطة
:X 476984.61   

:Y 223421.99   :Y 223314.19   

 89ب  : النقطة
:X 476517.47   

 90ب  : النقطة
:X 476073.97   

:Y 223171.15   :Y 223074.02   

 91ب  : النقطة
:X 476027.98   

 92ب  : النقطة
:X 475221.99   

:Y 222984.99   :Y 222856.02   

 93ب  : النقطة
:X 474984.01   

 94ب  : النقطة
:X 474670.01   

:Y 223276.98   :Y 223399.98   

 95ب  : النقطة
:X 474622.70   

 96ب  : النقطة
:X 474513.50   

:Y 223345.31   :Y   223367.30   

 97ب  : النقطة
:X 474247.55   

 98ب  : النقطة
:X 474200.03   

:Y 223358.23   :Y 223447.86   

 99ب  : النقطة
:X 474185.58   

 100ب  : النقطة
:X 474166.90   

:Y 223478.42   :Y 223552.10   

 101ب  : النقطة
:X 473286.32   

 102ب  : النقطة
:X 471296.72   

:Y 223794.23   :Y 225004.02   
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ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9. 71)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيت غداليني

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تيغسالين التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تيغسالين

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

 

 1 ب : النقطة
:X 471728.00   

 2ب   : النقطة
:X 481040.00   

:Y 246060.00   :Y 247187.00   

 3ب  :  النقطة
:X 480983.00   

 4ب   : النقطة
:X 482139.00   

:Y 246707.00   :Y 244858.00   

 5  ب   : النقطة
:X 482517.00   

 6ب  :  النقطة
:X 482287.00   

:Y 242944.00   :Y 242722.00   

 7ب  : النقطة
:X 482513.00   

 8ب   : النقطة
:X 482837.00   

:Y 242071.00   :Y 241248.00   

 9ب   : النقطة
:X 483714.00   

 10ب   :النقطة  
:X 486491.00   

:Y 238519.00   :Y 235697.00   

 11ب   : النقطة
:X 488129.00   

 12ب  : النقطة
:X 490673.00   

:Y 234034.00   :Y 231282.00   

 13ب   : النقطة
:X 491517.00   

 14ب   : النقطة
:X 491549.00   

:Y 230633.00   :Y 230379.00   

 15ب   : النقطة
:X 491185.00   

 16ب  : النقطة
:X 492058.00   

:Y 228809.00   :Y 227011.00   

 17  ب:  النقطة
:X 492518.00   

 18  ب: النقطة
:X 493323.00   

:Y 226353.00   :Y 225465.00   

 19ب   : النقطة
:X 493724.00   

 20ب  : النقطة
:X 494345.00   

:Y 225277.00   :Y 224374.00   

 21  ب : النقطة
:X 494671.00   

 22ب  : النقطة
:X 494783.00   

:Y 224060.00   :Y 223900.00   

 23ب  :  النقطة
:X 495821.00   

 24ب  : النقطة
:X 497110.00   

:Y 220786.00   :Y 220049.00   
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 25ب  : النقطة
:X 497348.00   

 26ب  : النقطة
:X 497651.00   

:Y 219959.00   :Y 219613.00   

 27ب  : النقطة
:X 497641.00   

 28ب  : النقطة
:X 497226.00   

:Y 219378.00   :Y 219062.00   

 29ب  : النقطة
:X 497066.00   

 30ب  : النقطة
:X 497003.00   

:Y 218664.00   :Y 217904.00   

 31ب  : النقطة
:X 496909.00   

 32ب  : النقطة
:X 498594.00   

:Y 217654.00   :Y 216278.00   

 33ب  : النقطة
:X 498312.27   

 34 ب : النقطة
: X 496767.50   

:Y 215922.08    : Y 215643.43   

 35ب  : النقطة
: X 495803.97   

 36ب: النقطة
: X 495137.01   

 : Y 214983.94    : Y 214633.50   

 37 ب: النقطة
: X  494846.79  

 38ب  : النقطة
: X 494717.19   

 : Y 214611.58    : Y 214556.73   

 39 ب  : النقطة
: X 494450.86   

 40ب  : النقطة
: X 493988.18   

 : Y 214423.31    : Y 214031.27   

 41ب  : النقطة
: X 493813.31   

 42ب  : النقطة
: X 493606.00   

 : Y 214046.21    : Y 213909.82   

 43ب  : النقطة
: X 493233.13  

 44ب  : النقطة
: X 492987.76   

 : Y   213715.35   : Y 213657.80   

 45ب  : النقطة
: X 492703.96   

 46ب  : النقطة
: X 492333.39   

 : Y 213558.71    : Y 213354.47   

 47ب   : النقطة
: X 491967.47   

 48ب  : النقطة
: X 491520.80   

 : Y 213172.91    : Y 213048.80   

 49 ب: النقطة
: X 491236.76   

 50ب  : النقطة
:X 490238.00   

 : Y 212885.11   :Y 214299.00   

 

 51ب  : النقطة

:X 489817.00   
 52ب  : النقطة

:X 489761.00   

 :Y 214299.00   :Y 214965.00   
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 53ب  : النقطة
:X 489871.00   

 54ب  : النقطة
:X 489825.00   

 :Y 215287.00   :Y 215419.00   

 55ب: النقطة
:X 489890.00   

 56ب : النقطة
:X 489813.00   

 :Y 215652.00  :Y 216189.00   

 57ب: النقطة
:X 489401.00   

 58ب   : النقطة
:X 489014.00   

:Y 216036.00   :Y 215994.00   

 59ب: النقطة
:X 488835.00   

 60ب  : النقطة
:X 488638.00   

:Y 216164.00   :Y 216110.00   

 61ب: النقطة
:X 485606.00   

 62ب   : النقطة
:X 484083.00   

:Y 221366.00   :Y 221225.00   

 63ب  : النقطة
:X 483823.00   

 64ب  : النقطة
:X 483960.00   

:Y 221789.00   :Y 223513.00   

 65ب  : النقطة
:X 483547.00   

 66ب  : النقطة
:X 484174.00   

:Y 224219.00   :Y 224460.00   

 67ب  : النقطة
:X 483444.00   

 68ب  : النقطة
:X 483524.00   

 :Y 224917.00   :Y 225303.00   

 69ب  : النقطة
:X 487061.00   

 70ب  : النقطة
:X 486983.00   

:Y 225987.00   :Y 226356.00   

 71ب   : النقطة
:X 487502.00   

 72ب  : النقطة
:X 487751.00   

:Y 226684.00   :Y 226942.00   

 73ب  : النقطة
:X 487838.00   

 74ب  : النقطة
:X 487849.00   

:Y 227296.00   :Y 227524.00   

 75ب  : النقطة
:X 487417.00   

 76ب   : النقطة
:X 486840.00   

:Y 227842.00   :Y 227981.00   

 77ب  : النقطة
:X 486569.00   

 78ب  : النقطة
:X 486487.00   

:Y 228012.00   :Y 228774.00   

 79ب  : النقطة
:X 486443.00   

 80ب  : النقطة
:X 486465.00   

:Y 229544.00   :Y 229692.00   
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 81ب  : النقطة
:X 486565.00   

 82ب  : النقطة
:X   486325.00   

:Y 229989.00   :Y 230359.00   

 83ب  : النقطة
:X  486111.00  

 84ب  : النقطة
:X 485934.00   

:Y 230487.00   :Y 230626.00   

 85ب  : النقطة
:X 485980.00   

 86ب  : النقطة
:X 486175.00   

:Y 230874.00   :Y 231043.00   

 87ب  : النقطة
:X 486224.00   

 88ب  : النقطة
:X 485902.00   

:Y 231151.00   :Y 231770.00   

 89ب  : النقطة
:X 485444.00   

 90ب  : النقطة
:X 485061.00   

:Y 232199.00   :Y 232811.00   

 91ب  : النقطة
:X 485078.00   

 92ب  : النقطة
:X 484922.00   

:Y 233044.00   :Y 233403.00   

 93ب  : النقطة
:X 484279.00   

 94ب  : النقطة
:X 483463.00   

:Y 233993.00   :Y 233247.00   

 95ب  : النقطة
:X 482808.00   

 96ب  : النقطة
:X 482482.00   

:Y 233997.00   :Y 233590.00   

 97ب  : النقطة
:X 481550.00   

 98ب  : النقطة
:X 480670.00   

:Y 234360.00   :Y 234984.00   

 99ب  : النقطة
:X 479518.00   

 100ب  : النقطة
:X 477002.00   

:Y 235386.00   :Y 237276.00   

 101ب  : النقطة
:X 476383.00   

 102ب  : النقطة
:X 476230.00   

:Y 238239.00   :Y 239273.00   

 103ب  : النقطة
:X 476342.00   

 104ب  : النقطة
:X 476242.00   

:Y 239386.00   :Y 240695.00   

 105ب  : النقطة
:X 476604.00 

 106ب  : النقطة
:X 475837.00   

:Y 240712.00 :Y 241417.00   

 107ب  : النقطة
:X 475717.00   

 108ب  : النقطة
:X 475464.00   

:Y 241451.00   :Y 241389.00   



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     992(1

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 791.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيآيتيسعدلي
بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة آيت سعدلي التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

 

 واد سرو. تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 .29الطريق الوطنية رقم تتبع حدود الجماعة  105و 104 تينبين النقط

 

 

 

 

 

  

 109ب  : النقطة
:X 475414.00   

 110ب  : النقطة
:X 475281.00  

:Y 241410.00   :Y 241557.00   

 111ب  : النقطة
:X 475177.00   

 112ب  : النقطة
:X 475079.00   

:Y 241597.00   :Y 241590.00   

 113ب  : النقطة
:X 474865.00   

 114ب  : النقطة
473537.00 :X   

:Y 241394.00   :Y 241186.00   

 115ب  : النقطة
:X 472969.00   

 116ب  : النقطة
:X 472735.00   

:Y 242157.00   :Y 242139.00   

 117ب  : النقطة
:X 472560.00   

 118ب  : النقطة
:X 472508.00   

:Y 242389.00   :Y 243167.00   

 119ب  : النقطة
:X 471758.00   

 120ب  : النقطة
:X 471488.00   

:Y 243871.00   :Y 245416.00    

 واد سرو. تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 .29الطريق الوطنية رقم تتبع حدود الجماعة  105و 104 تينبين النقط

 

 

 

 

 

  

 109ب  : النقطة
:X 475414.00   

 110ب  : النقطة
:X 475281.00  

:Y 241410.00   :Y 241557.00   

 111ب  : النقطة
:X 475177.00   

 112ب  : النقطة
:X 475079.00   

:Y 241597.00   :Y 241590.00   

 113ب  : النقطة
:X 474865.00   

 114ب  : النقطة
473537.00 :X   

:Y 241394.00   :Y 241186.00   

 115ب  : النقطة
:X 472969.00   

 116ب  : النقطة
:X 472735.00   

:Y 242157.00   :Y 242139.00   

 117ب  : النقطة
:X 472560.00   

 118ب  : النقطة
:X 472508.00   

:Y 242389.00   :Y 243167.00   

 119ب  : النقطة
:X 471758.00   

 120ب  : النقطة
:X 471488.00   

:Y 243871.00   :Y 245416.00   
 

 واد سرو. تتبع حدود الجماعة  2و 1تين بين النقط

 .29الطريق الوطنية رقم تتبع حدود الجماعة  105و 104 تينبين النقط

 

 

 

 

 

  

 109ب  : النقطة
:X 475414.00   

 110ب  : النقطة
:X 475281.00  

:Y 241410.00   :Y 241557.00   

 111ب  : النقطة
:X 475177.00   

 112ب  : النقطة
:X 475079.00   

:Y 241597.00   :Y 241590.00   

 113ب  : النقطة
:X 474865.00   

 114ب  : النقطة
473537.00 :X   

:Y 241394.00   :Y 241186.00   

 115ب  : النقطة
:X 472969.00   

 116ب  : النقطة
:X 472735.00   

:Y 242157.00   :Y 242139.00   

 117ب  : النقطة
:X 472560.00   

 118ب  : النقطة
:X 472508.00   

:Y 242389.00   :Y 243167.00   

 119ب  : النقطة
:X 471758.00   

 120ب  : النقطة
:X 471488.00   

:Y 243871.00   :Y 245416.00   
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 1 ب : النقطة
: X 506736.84 

 2ب   : النقطة
: X 506440.81 

: Y 236161.09 : Y 235498.62 

 3ب  :  النقطة
: X 506477.88 

 4ب   : النقطة
: X 506838.40 

: Y 234780.90 : Y 232973.91 

 5  ب   : النقطة
: X 507205.58 

 6ب  :  النقطة
: X 507468.07 

: Y 232146.51 : Y 231793.25 

 7ب  : النقطة
: X 507417.08 

 8ب   : النقطة
: X 507148.47 

: Y 231622.60 : Y 230894.52 

 9ب   : النقطة
: X 507153.11 

 10ب   :النقطة  
: X 507651.10 

: Y 230625.52 : Y 230161.79 

 11ب   : النقطة
: X 507772.38 

 12ب  : النقطة
: X 506406.24 

: Y 229741.36 : Y 228435.98 

 13ب   : النقطة
: X 506094.29 

 14ب   : النقطة
: X 506143.52 

: Y 227424.19 : Y 225436.61 

 15ب   : النقطة
: X 506581.22 

 16ب  : النقطة
: X 506313.01 

: Y 224891.92 : Y 224427.75 

 17  ب:  النقطة
: X 502780.93 

 18  ب: النقطة
: X 502919.64 

: Y 221990.52 : Y 221185.41 

 19ب   : النقطة
: X 502637.79 

 20ب  : النقطة
: X 503404.83 

: Y 221114.53 : Y 218157.29 

 21  ب : النقطة
: X 503739.76 

 22ب  : النقطة
: X 503787.84 

: Y 217933.71 : Y 215785.11 

 23ب  :  النقطة
: X 503689.88 

 24ب  : النقطة
: X 503571.74 

: Y 215808.47 : Y 215770.16 

   آيت سعدليجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
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 25ب  : النقطة
: X 503370.75 

 26ب  : النقطة
: X 503172.64 

: Y 215737.67 : Y 215698.29 

 27ب  : النقطة
: X 503073.25 

 28ب  : النقطة
: X 501133.00  

: Y 215686.64 : Y 221847.00  

 29ب  : النقطة
: X 501216.00 

 30ب  : النقطة
: X 501213.00  

: Y 221898.00 : Y 222050.00  

 31ب  : النقطة
: X 500978.00 

 32ب  : النقطة
: X 501087.00  

: Y 222368.00  : Y 222526.00  

 33ب  : النقطة
: X 501089.00  

 34 ب : النقطة
: X 501613.00  

: Y 222636.00  : Y 223397.00  

 35ب  : النقطة
: X 501388.00  

 36ب: النقطة
: X 501476.00  

: Y 223619.00  : Y 223972.00  

 37 ب: النقطة
: X 501344.00  

 38ب  : النقطة
: X 501408.00  

: Y 224084.00  : Y 226374.00  

 39 ب  : النقطة
: X 501532.00  

 40ب  : النقطة
: X 501578.00  

: Y 226690.00  : Y 227125.00  

 41ب  : النقطة
: X 501662.00  

 42ب  : النقطة
: X 501103.00  

: Y 227189.00  : Y 227753.00  

 43ب  : النقطة
: X 501163.00  

 44ب  : النقطة
: X 500831.00  

: Y 228291.00  : Y 228732.00  

 45ب  : النقطة
: X 500778.00  

 46ب  : النقطة
: X 500841.00  

: Y 229195.00  : Y 229335.00  

 47ب   : النقطة
: X 499261.00  

 48ب  : النقطة
: X 499160.00  

: Y 232176.00  : Y 232443.00  

 49 ب: النقطة
: X 499039.00  

 50ب  : النقطة
: X 498867.00  

: Y 232508.00  : Y 232577.00  

 

 51ب  : النقطة

: X 498681.00  
 52ب  : النقطة

: X 498500.00  

: Y 232738.00  : Y 233071.00  
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 واد ملوية. حدود الجماعة  تتبع 17و 16تين بين النقط

 واد اقا نبو تاوالت.تتبع حدود الجماعة  28و 27 بين النقطتين

 واد ازرزو.تتبع حدود الجماعة  47و 46 بين النقطتين
        

 53ب  : النقطة
: X 498320.00  

 54ب  : النقطة
: X 498206.00  

: Y 233229.00  : Y 233377.00  

 55ب: النقطة
: X 498200.00  

 56ب : النقطة
: X 498333.00  

: Y 233471.00  : Y 233595.00  

 57ب: النقطة
: X 499015.00  

 58ب   : النقطة
: X 499931.00  

: Y 234169.00  : Y 234677.00  

 59ب: النقطة
: X 500964.00  

 60ب  : النقطة
: X 501386.00  

: Y 235561.00   : Y 235885.00  

 61ب: النقطة
: X 501617.00   

 62ب   : النقطة
: X 501641.00  

: Y 236021.00   : Y 235237.00  

 63ب  : النقطة
: X 501695.00  

 64ب  : النقطة
: X 501830.00  

: Y 235048.00   : Y 235048.00  

 65ب  : النقطة
: X 503072.00  

 66ب  : النقطة
: X 503936.00  

: Y 235914.00   : Y 236267.00   

 67ب  : النقطة
: X 504638.00   

 68ب  : النقطة
: X 505706.00  

: Y 236348.00  : Y 236381.00  

 69ب  : النقطة
: X 506416.00  

 
: Y 236254.00  
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 799.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيك2وشن

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة كروشن التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة كروشن

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

 

 1 ب : النقطة
: X 498078.00   

 2ب   : النقطة
: X 498509.00   

: Y 243603.00   : Y 243603.00   

 3ب  :  النقطة
: X 499037.00   

 4ب   : النقطة
: X 498928.00   

: Y 243926.00   : Y 245420.00  

 5  ب   : النقطة
: X 499753.00   

 6ب  :  النقطة
: X 500560.00   

: Y 246321.00   : Y 246376.00   

 7ب   : النقطة
: X 500800.00   

 8ب   : النقطة
: X 500775.00  

: Y 246764.00   : Y 247191.00   

 9ب   : النقطة
: X 502472.00   

 10ب   :النقطة  
: X 503220.00   

: Y 248507.00  : Y 249478.00   

 11ب   : النقطة
: X 504330.00   

 12ب   : النقطة
: X 505429.00   

: Y 250528.00   : Y 251566.00   

 13ب   : النقطة
: X 505977.00   

 14ب   : النقطة
: X 506809.00   

: Y 251966.00   : Y 252835.00   

 15ب   : النقطة
: X 507281.00   

 16ب   : النقطة
: X 507882.00   

: Y 253478.00   : Y 252186.00   

 17  ب:  النقطة
: X 513257.42   

 18  ب : النقطة
: X  515169.89 

: Y 251919.06   : Y 251722.69 

 19ب   : النقطة
: X 513041.79   

 20ب   : النقطة
: X 512972.58 

: Y 251369.40   : Y 251160.09 

 21  ب  : النقطة
: X 512969.74   

 22ب   : النقطة
: X 512854.56 

: Y 251047.91 : Y 250886.79 

 23ب  :  النقطة
: X 512647.30 

 24ب   : النقطة
: X 512313.36 

: Y 250786.14 : Y 250583.88 
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة كروشن

 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

 

 1 ب : النقطة
: X 498078.00   

 2ب   : النقطة
: X 498509.00   

: Y 243603.00   : Y 243603.00   

 3ب  :  النقطة
: X 499037.00   

 4ب   : النقطة
: X 498928.00   

: Y 243926.00   : Y 245420.00  

 5  ب   : النقطة
: X 499753.00   

 6ب  :  النقطة
: X 500560.00   

: Y 246321.00   : Y 246376.00   

 7ب   : النقطة
: X 500800.00   

 8ب   : النقطة
: X 500775.00  

: Y 246764.00   : Y 247191.00   

 9ب   : النقطة
: X 502472.00   

 10ب   :النقطة  
: X 503220.00   

: Y 248507.00  : Y 249478.00   

 11ب   : النقطة
: X 504330.00   

 12ب   : النقطة
: X 505429.00   

: Y 250528.00   : Y 251566.00   

 13ب   : النقطة
: X 505977.00   

 14ب   : النقطة
: X 506809.00   

: Y 251966.00   : Y 252835.00   

 15ب   : النقطة
: X 507281.00   

 16ب   : النقطة
: X 507882.00   

: Y 253478.00   : Y 252186.00   

 17  ب:  النقطة
: X 513257.42   

 18  ب : النقطة
: X  515169.89 

: Y 251919.06   : Y 251722.69 

 19ب   : النقطة
: X 513041.79   

 20ب   : النقطة
: X 512972.58 

: Y 251369.40   : Y 251160.09 

 21  ب  : النقطة
: X 512969.74   

 22ب   : النقطة
: X 512854.56 

: Y 251047.91 : Y 250886.79 

 23ب  :  النقطة
: X 512647.30 

 24ب   : النقطة
: X 512313.36 

: Y 250786.14 : Y 250583.88 
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 25ب   : النقطة
: X 511857.95 

 26ب   : النقطة
: X 511700.34 

: Y 250410.51 : Y 250320.44 

 27ب  : النقطة
: X 511641.80 

 28ب  : النقطة
: X 511528.40 

: Y 250375.36 : Y 250332.81 

 29ب  : النقطة
: X 511465.95 

 30ب  : النقطة
: X 511339.03 

: Y 250284.11 : Y 250266.31 

 31ب  : النقطة
: X 511105.46 

 32ب  : النقطة
: X 510498.87 

: Y 250124.00 : Y 249529.96 

 33ب  : النقطة
: X 510559.59 

 34 ب : النقطة
: X 510399.92 

: Y 249144.05 : Y 248929.43 

 35ب  : النقطة
: X 510384.77 

 36ب: النقطة
: X 510066.89 

: Y 248736.33 : Y 248434.56 

 37 ب: النقطة
: X 509730.15 

 38ب  : النقطة
: X 508799.45 

: Y 248226.60 : Y 246909.08 

 39 ب  : النقطة
: X 508393.21 

 40ب  : النقطة
: X 508218.18 

: Y 246651.31 : Y 246364.65 

 41ب  : النقطة
: X 508206.66 

 42ب  : النقطة
: X 507828.95 

: Y 246042.23 : Y 245611.99 

 43ب  : النقطة
: X 507824.55 

 44ب  : النقطة
: X 507560.56 

: Y 245601.82 : Y 244990.23 

 45ب  : النقطة
: X 507599.73 

 46ب  : النقطة
: X 507560.60 

: Y 244973.33 : Y 244784.88 

 47ب   : النقطة
: X 507610.21 

 48ب  : النقطة
: X 507836.82 

: Y 244767.80 : Y 244771.91 

 49 ب: النقطة
: X 507902.07 

 50ب  : النقطة
: X 507901.89 

: Y 244598.03 : Y 244474.91 

 

 51ب  : النقطة

: X 507877.07 
 52ب  : النقطة

: X 507775.70 

: Y 244370.85 : Y 244276.91 

 53ب  : النقطة
: X 507675.96 

 54ب  : النقطة
: X 507442.05 

: Y 244231.30 : Y 243925.15 

 55ب: النقطة
: X 507444.62 

 56ب : النقطة
: X 507490.96 

: Y 243705.75 : Y 243658.80 

 57ب: النقطة
: X 507469.21 

 58ب   : النقطة
: X 507470.92 

: Y 243344.60 : Y 242670.46 

 59ب: النقطة
: X 507875.86 

 60ب  : النقطة
: X 507986.41 

: Y 242145.97 : Y 241112.61 

 61ب: النقطة
: X 508191.73 

 62ب   : النقطة
: X 508245.93 

: Y 241279.02 : Y 241135.95 

 63ب  : النقطة
: X 508522.16 

 64ب  : النقطة
: X 508290.81 

: Y 241395.07 : Y 241014.87 

 65ب  : النقطة
: X 508832.04 

 66ب  : النقطة
: X 508519.48 

: Y 240938.38 : Y 240501.12 

 67ب  : النقطة
: X 507610.66 

 68ب  : النقطة
: X 507138.19 

: Y 237374.76 : Y 236889.27 

 69ب  : النقطة
: X 506736.84 

 70ب  : النقطة
: X 506416.00  

: Y 236161.09 : Y 236254.00  

 71ب  : النقطة
: X 505706.00  

 72ب  : النقطة
: X 504638.00   

: Y 236381.00  : Y 236348.00  

 73ب  : النقطة
: X 503936.00  

 74ب  : النقطة
: X 503072.00  

: Y 236267.00   : Y 235914.00   

 75ب  : النقطة
: X 501830.00  

 76ب  : النقطة
: X 501695.00  

: Y 235048.00  : Y 235048.00   

 77ب  : النقطة
: X 501641.00  

 78ب  : النقطة
: X 501617.00   

: Y 235237.00  : Y 236021.00   

 79ب  : النقطة
: X 501386.00  

 80ب  : النقطة
: X 500964.00  

: Y 235885.00  : Y 235561.00   
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 53ب  : النقطة
: X 507675.96 

 54ب  : النقطة
: X 507442.05 

: Y 244231.30 : Y 243925.15 

 55ب: النقطة
: X 507444.62 

 56ب : النقطة
: X 507490.96 

: Y 243705.75 : Y 243658.80 

 57ب: النقطة
: X 507469.21 

 58ب   : النقطة
: X 507470.92 

: Y 243344.60 : Y 242670.46 

 59ب: النقطة
: X 507875.86 

 60ب  : النقطة
: X 507986.41 

: Y 242145.97 : Y 241112.61 

 61ب: النقطة
: X 508191.73 

 62ب   : النقطة
: X 508245.93 

: Y 241279.02 : Y 241135.95 

 63ب  : النقطة
: X 508522.16 

 64ب  : النقطة
: X 508290.81 

: Y 241395.07 : Y 241014.87 

 65ب  : النقطة
: X 508832.04 

 66ب  : النقطة
: X 508519.48 

: Y 240938.38 : Y 240501.12 

 67ب  : النقطة
: X 507610.66 

 68ب  : النقطة
: X 507138.19 

: Y 237374.76 : Y 236889.27 

 69ب  : النقطة
: X 506736.84 

 70ب  : النقطة
: X 506416.00  

: Y 236161.09 : Y 236254.00  

 71ب  : النقطة
: X 505706.00  

 72ب  : النقطة
: X 504638.00   

: Y 236381.00  : Y 236348.00  

 73ب  : النقطة
: X 503936.00  

 74ب  : النقطة
: X 503072.00  

: Y 236267.00   : Y 235914.00   

 75ب  : النقطة
: X 501830.00  

 76ب  : النقطة
: X 501695.00  

: Y 235048.00  : Y 235048.00   

 77ب  : النقطة
: X 501641.00  

 78ب  : النقطة
: X 501617.00   

: Y 235237.00  : Y 236021.00   

 79ب  : النقطة
: X 501386.00  

 80ب  : النقطة
: X 500964.00  

: Y 235885.00  : Y 235561.00   
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 81ب  : النقطة
: X 499931.00  

 82ب  : النقطة
: X 499015.00  

: Y 234677.00  : Y 234169.00  

 83ب  : النقطة
:X 498333.00   

 84ب  : النقطة
:X 498231.00   

:Y 233595.00   :Y 233832.00   

 85ب  : النقطة
:X 498130.00   

 86ب  : النقطة
:X 498033.00   

:Y 234396.00   :Y 237681.00   

 87ب  : النقطة
:X 497185.00   

 88ب  : النقطة
:X 497185.00   

:Y 238926.00   :Y 239687.00   

 89ب  : النقطة
:X 496232.00   

 90ب  : النقطة
:X 496226.00   

:Y 239490.00   :Y 240980.00   

 91ب  : النقطة
:X 497880.00   

 
:Y 243139.00   

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.)79)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيله2ي
بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة لهري التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة   تعين، كما هو 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لهري
 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

 

 1 ب : النقطة
: X 463520.00   

 2ب  : النقطة
: X 466187.00   

: Y 251326.00  : Y 251310.00   

 3ب :  النقطة
: X 466358.00   

 4ب  : النقطة
: X 466770.00   

: Y 251612.00   : Y 252080.00   

 5  ب  : النقطة
: X 466969.00   

 6ب :  النقطة
: X 467164.00   

: Y 252258.00   : Y 252365.00 

 7ب : النقطة
: X  467286.00 

 8ب  : النقطة
: X 467532.00   

: Y  252435.00 : Y 252579.00   

 9ب  : النقطة
: X 467634.00   

 10ب  :النقطة 
: X 468830.00   

: Y 252757.00   : Y 252924.00   

 11ب  : النقطة
: X 468950.00   

 12ب : النقطة
: X 469537.00   

: Y 252671.00   : Y 252919.00   

 13ب  : النقطة
: X 469738.00   

 14ب  : النقطة
: X 469890.00   

: Y 252685.00   : Y 252408.00   

 15ب  : النقطة
: X 472785.00   

 16ب : النقطة
: X 473596.00   

: Y 255040.00   : Y 255051.00   

 17  ب:  النقطة
: X 474307.00   

 18  ب: النقطة
: X 476104.00   

: Y 256592.00   : Y 256785.00   

 19ب  : النقطة
: X 476397.00   

 20ب : النقطة
: X 480152.00   

: Y 257299.00   : Y 258057.00   

 21  ب : النقطة
: X 480518.00   

 22ب : النقطة
: X 481051.00   

: Y 257037.00   : Y 256875.00   

 23ب :  النقطة
: X 482108.00   

 24ب : النقطة
: X 481936.00   

: Y 256788.00   : Y 256493.00   

 25ب : النقطة
: X 481899.00   

 26ب : النقطة
: X 481769.00   

: Y 256242.00  : Y 256064.00   

 27ب : النقطة
: X 481959.00   

 28ب : النقطة
: X 484667.00   

: Y 255330.00   : Y 255370.00   

 29ب : النقطة
: X 488722.00   

 30ب : النقطة
: X 488726.00   

: Y 254754.00   : Y 253773.00   

 31ب : النقطة
: X 489262.00   

 32ب : النقطة
: X 489449.00   

: Y 252890.00   : Y 252081.00   

 33ب : النقطة
: X 491074.00   

 34 ب : النقطة
: X 491571.00   

: Y 250687.00   : Y 251282.00   

 35ب : النقطة
: X 493420.00   

 36ب: النقطة
: X 493479.00   

: Y 250701.00   : Y 250669.00   

 37  ب: النقطة
: X 493499.00   

 38ب : النقطة
: X 493434.00   

: Y 250600.00   : Y 250466.00   
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لهري
 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

 

 1 ب : النقطة
: X 463520.00   

 2ب  : النقطة
: X 466187.00   

: Y 251326.00  : Y 251310.00   

 3ب :  النقطة
: X 466358.00   

 4ب  : النقطة
: X 466770.00   

: Y 251612.00   : Y 252080.00   

 5  ب  : النقطة
: X 466969.00   

 6ب :  النقطة
: X 467164.00   

: Y 252258.00   : Y 252365.00 

 7ب : النقطة
: X  467286.00 

 8ب  : النقطة
: X 467532.00   

: Y  252435.00 : Y 252579.00   

 9ب  : النقطة
: X 467634.00   

 10ب  :النقطة 
: X 468830.00   

: Y 252757.00   : Y 252924.00   

 11ب  : النقطة
: X 468950.00   

 12ب : النقطة
: X 469537.00   

: Y 252671.00   : Y 252919.00   

 13ب  : النقطة
: X 469738.00   

 14ب  : النقطة
: X 469890.00   

: Y 252685.00   : Y 252408.00   

 15ب  : النقطة
: X 472785.00   

 16ب : النقطة
: X 473596.00   

: Y 255040.00   : Y 255051.00   

 17  ب:  النقطة
: X 474307.00   

 18  ب: النقطة
: X 476104.00   

: Y 256592.00   : Y 256785.00   

 19ب  : النقطة
: X 476397.00   

 20ب : النقطة
: X 480152.00   

: Y 257299.00   : Y 258057.00   

 21  ب : النقطة
: X 480518.00   

 22ب : النقطة
: X 481051.00   

: Y 257037.00   : Y 256875.00   

 23ب :  النقطة
: X 482108.00   

 24ب : النقطة
: X 481936.00   

: Y 256788.00   : Y 256493.00   

 25ب : النقطة
: X 481899.00   

 26ب : النقطة
: X 481769.00   

: Y 256242.00  : Y 256064.00   

 27ب : النقطة
: X 481959.00   

 28ب : النقطة
: X 484667.00   

: Y 255330.00   : Y 255370.00   

 29ب : النقطة
: X 488722.00   

 30ب : النقطة
: X 488726.00   

: Y 254754.00   : Y 253773.00   

 31ب : النقطة
: X 489262.00   

 32ب : النقطة
: X 489449.00   

: Y 252890.00   : Y 252081.00   

 33ب : النقطة
: X 491074.00   

 34 ب : النقطة
: X 491571.00   

: Y 250687.00   : Y 251282.00   

 35ب : النقطة
: X 493420.00   

 36ب: النقطة
: X 493479.00   

: Y 250701.00   : Y 250669.00   

 37  ب: النقطة
: X 493499.00   

 38ب : النقطة
: X 493434.00   

: Y 250600.00   : Y 250466.00   
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 39 ب : النقطة
: X 493457.00   

 40ب : النقطة
: X 493588.00   

: Y 250207.00   : Y 249943.00   

 41ب : النقطة
: X 493761.00   

 42ب : النقطة
: X 493918.00   

: Y 249869.00   : Y 249523.00   

 43ب : النقطة
: X 493972.00   

 44ب : النقطة
: X 494149.00   

: Y 249386.00   : Y 249270.00  

 45ب : النقطة
: X 494478.00   

 46ب : النقطة
: X 494515.00   

: Y 249243.00   : Y 249775.00   

 47ب  : النقطة
: X 495008.00   

 48ب : النقطة
: X 495765.00  

: Y 250516.00   : Y 250584.00   

 49 ب: النقطة
: X 496944.00   

 50ب : النقطة
: X 498262.00   

: Y 250584.00   : Y 250464.00   

 51ب : النقطة
: X 499240.00  

 52ب : النقطة
: X 502472.00   

: Y 249869.00 : Y 248507.00  

 53ب : النقطة
: X 500775.00  

 54ب : النقطة
: X 500800.00   

: Y 247191.00   : Y 246764.00   

 55 ب: النقطة
: X 500560.00   

 56 ب : النقطة
: X 499753.00   

: Y 246376.00   : Y 246321.00   

 57 ب: النقطة
: X 498928.00   

 58ب  : النقطة
: X 499037.00   

: Y 245420.00  : Y 243926.00   

 59 ب: النقطة
: X 498509.00   

 60ب : النقطة
: X 498078.00   

: Y 243603.00   : Y 243603.00   

 61 ب: النقطة
: X 497411.00  

 62ب  : النقطة
: X 496822.00   

: Y 243914.00   : Y 244334.00   

 63 ب: النقطة
: X 497238.00   

 64ب  : النقطة
: X 496622.00   

: Y 245147.00   : Y 244912.00   

 65 ب: النقطة
: X 494491.00   

 66ب  : النقطة
: X 492834.00   

: Y 244260.00   : Y 242664.00  

 67 ب: النقطة
: X 492380.00   

 68ب  : النقطة
: X 492092.00   

: Y 242239.00   : Y 242064.00   

 69 ب: النقطة
: X 491581.00   

 70ب  : النقطة
: X 490837.00   

: Y 241425.00   : Y 240806.00   

 71 ب: النقطة
: X 489659.00   

 72ب  : النقطة
: X 481040.00   

: Y 240537.00   : Y 247187.00   

 73 ب: النقطة
: X 471728.00   

 74ب  : النقطة
: X 468463.00   

: Y 246060.00   : Y 243909.00   

 75 ب: النقطة
: X 467758.00   

 76ب  : النقطة
: X 469148.00   

: Y 245180.00   : Y 246244.00   

 77 ب: النقطة
: X 469457.00   

 78ب  : النقطة
: X 466536.00  

: Y 247079.00   : Y 246686.00   

 79 ب: النقطة
: X 465648.00   

 80ب  : النقطة
: X 465123.00   

: Y 246336.00   : Y 246682.00   
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 81 ب: النقطة
: X 465067.00   

 82ب  : النقطة
: X 465001.00   

: Y 246695.00   : Y 246687.00   

 83 ب: النقطة
: X 464921.00   

 84ب  : النقطة
: X 464758.00   

: Y 246648.00   : Y 246553.00   

 85 ب: النقطة
: X 464530.00   

 86ب  : النقطة
: X 463911.00   

: Y 246522.00   : Y 246780.00   

 87 ب: النقطة
: X 463116.00   

 88ب  : النقطة
: X 463285.00   

: Y 247581.00   : Y 250049.00   

 89 ب: النقطة
: X 462934.00   

 90ب  : النقطة
: X 463436.00   

: Y 250526.00   : Y 250798.00   
 

 واد أم الربيع.ترتبطان فيما بينهما ب 15و 14 تانالنقط
 واد بوزقور.ترتبطان فيما بينهما ب 20و 19تان النقط

 واد اشبوكة.تتبع حدود الجماعة  29و 28و 27 بين النقط
 .أيت لحسنواد تتبع حدود الجماعة  63و 62 تينبين النقط

 واد سرو.ترتبط فيما بينها ب 74و 73و 72و 71 النقط
 واد أم الربيع.ب ترتبطان فيما بينهما 86و 85 تانالنقط

 

  
 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 793.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأكل وس

بلتابعةيإلقل مي ن ف2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أكلموس التابعة إلقليم خنيفرة، كما هي مرسومة 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أكلموس
 التابعة إلقليم خنيفرة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

 X 438444.65: 2ب  : النقطة X  438485.96: 1 ب : النقطة
:Y 296496.31 :Y 297771.52 

 X 441327.00: 4ب  : النقطة X 438504.04: 3ب :  النقطة
:Y 297839.75 :Y 299377.24 

 X 443723.58: 6ب :  النقطة X 443680.31: 5  ب  : النقطة  
:Y 303588.81 :Y 303749.63 

 X 466403.00: 8ب  : النقطة X 460149.05: 7ب : النقطة
:Y 300915.02 :Y 297320.00 

 X 472038.00: 10ب  :النقطة  X 469090.00: 9ب  : النقطة
:Y 293906.00 :Y 291569.00 

 X 471082.00: 12ب : النقطة X 471876.00: 11ب  : النقطة
:Y 291339.00 :Y 290587.00 

 X 470040.00: 14ب  : النقطة X 470820.00: 13ب  : النقطة
:Y 290119.00 :Y 289527.00 

 X 477291.00: 16ب : النقطة X 469713.00: 15ب  : النقطة
:Y 289389.00 :Y 287088.00 

 X 476777.00: 18  ب: النقطة X 477134.00: 17  ب:  النقطة
:Y 284246.00 :Y 282285.00 

 X 477126.00: 20ب : النقطة X 477252.00: 19ب  : النقطة
:Y 280791.00 :Y 278121.00 

 X 470673.00: 22ب : النقطة X 475095.00: 21  ب : النقطة
:Y 273379.00 :Y 270919.00 

 X 466906.00: 24ب : النقطة X 467318.00: 23ب :  النقطة
:Y 267731.00 :Y 267824.00 

 X 466747.00: 26ب : النقطة X 467016.00: 25ب : النقطة
:Y 268123.00 :Y 268382.00 

 X 466234.00: 28ب : النقطة X 466531.00: 27ب : النقطة
:Y 268824.00 :Y 269004.00 

 X 465597.00: 30ب : النقطة X 465807.00: 29ب : النقطة
:Y 269013.00 :Y 270604.00 

 X 463224.00: 32ب : النقطة X 463974.00: 31ب : النقطة
:Y 269960.00 :Y 266753.00 

 X 461845.00: 34 ب : النقطة X 462357.00: 33ب : النقطة
:Y 266121.00 :Y 265636.00 

 X 460709.00: 36ب: النقطة X 461352.00: 35ب : النقطة
:Y 265293.00 :Y 264627.00 

 X 458965.00: 38ب : النقطة X 460151.00: 37 ب : النقطة
:Y 263835.00 :Y 262941.00 

 X 458408.00: 40ب : النقطة X 458733.00: 39 ب: النقطة
:Y 262422.00 :Y 261503.00 

 X 454535.00: 42ب : النقطة X 455941.00: 41ب : النقطة
:Y 263459.00 :Y 262193.00 

 X 453796.00: 44ب : النقطة X 453877.00: 43ب : النقطة
:Y 262441.00 :Y 263101.00 

 X 452284.00: 46ب : النقطة X 453042.00: 45ب : النقطة
:Y 262320.00 :Y 262928.00 

 X 448646.00: 48ب : النقطة X 451524.00: 47ب  : النقطة
:Y 262180.00 :Y 263214.00 

 X 449571.00: 50ب : النقطة X 449654.00: 49 ب: النقطة
:Y 267765.00 :Y 268985.00 

 X 449427.00: 52ب : النقطة X 449324.00: 51ب : النقطة
:Y 270260.00  :Y270914.00 

 X 450649.00: 54ب : النقطة X 450299.00: 53ب : النقطة
:Y 272215.00 :Y 273564.00 

 X 446268.00: 56ب : النقطة X 451299.00: 55ب: النقطة
:Y 275006.00 :Y 276685.00 

 X 445613.00: 58ب  : النقطة X 445789.00: 57ب: النقطة
:Y 276527.00 :Y 276521.00 

 X 445426.00: 60ب : النقطة X 445483.00: 59ب: النقطة
:Y 276586.00 :Y 276728.00 

 X 443942.00: 62ب  : النقطة X 445388.00: 61ب: النقطة
:Y 276781.00 :Y 276886.00 

 X 443097.00: 64ب : النقطة X 443530.00: 63ب : النقطة
:Y 276549.00  :Y276081.00 

 X 441889.00: 66ب : النقطة X 442465.00: 65ب : النقطة
:Y 276627.00  :Y277690.00 

 X 442390.00: 68ب : النقطة X 441936.00: 67ب : النقطة
:Y 278266.00  :Y278680.00 

 X 442446.00: 70ب : النقطة X 442480.00: 69ب : النقطة
:Y 278966.00  :Y279123.00 

 X 440990.00: 72ب : النقطة X 440506.00: 71ب  : النقطة
:Y 280523.00  :Y281819.00 

 X 443168.00: 74ب : النقطة X 441579.00: 73ب : النقطة
:Y 282680.00  :Y283151.00 

 X 443921.00: 76ب  : النقطة X 443778.00: 75ب : النقطة
:Y 285987.00 :Y 289415.00 

 X 442202.00: 78ب  : النقطة X 442577.00: 77ب  : النقطة
:Y 290311.00 :Y 291235.00 

 X 439207.00: 80ب  : النقطة X 440063.00: 79ب  : النقطة
:Y 292682.00 :Y 293057.00 

 X 438634.00  :Y 293515.00: 81ب  : النقطة
 
 واد كسيكسو. 2و 1تين بين النقط كلموسأحد جماعة ي

  .بولحمايلواد  الجماعة حدود تتبع 8و 7و 6 بين النقط
 .اسيف نمسواراد و الجماعة حدود تتبع 10و 9تين بين النقط
 .تيغزةواد  الجماعة حدود تتبع 16و 15 تينبين النقط

 .بويستاقاسن بوادترتبطان فيما بينهما  47و 46تان النقط
 واد كسيكسو.ب ترتبط فيما بينها 1و 81و 80النقط 

 
 
 
 
 
 

 

  



99233 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 X 448646.00: 48ب : النقطة X 451524.00: 47ب  : النقطة
:Y 262180.00 :Y 263214.00 

 X 449571.00: 50ب : النقطة X 449654.00: 49 ب: النقطة
:Y 267765.00 :Y 268985.00 

 X 449427.00: 52ب : النقطة X 449324.00: 51ب : النقطة
:Y 270260.00  :Y270914.00 

 X 450649.00: 54ب : النقطة X 450299.00: 53ب : النقطة
:Y 272215.00 :Y 273564.00 

 X 446268.00: 56ب : النقطة X 451299.00: 55ب: النقطة
:Y 275006.00 :Y 276685.00 

 X 445613.00: 58ب  : النقطة X 445789.00: 57ب: النقطة
:Y 276527.00 :Y 276521.00 

 X 445426.00: 60ب : النقطة X 445483.00: 59ب: النقطة
:Y 276586.00 :Y 276728.00 

 X 443942.00: 62ب  : النقطة X 445388.00: 61ب: النقطة
:Y 276781.00 :Y 276886.00 

 X 443097.00: 64ب : النقطة X 443530.00: 63ب : النقطة
:Y 276549.00  :Y276081.00 

 X 441889.00: 66ب : النقطة X 442465.00: 65ب : النقطة
:Y 276627.00  :Y277690.00 

 X 442390.00: 68ب : النقطة X 441936.00: 67ب : النقطة
:Y 278266.00  :Y278680.00 

 X 442446.00: 70ب : النقطة X 442480.00: 69ب : النقطة
:Y 278966.00  :Y279123.00 

 X 440990.00: 72ب : النقطة X 440506.00: 71ب  : النقطة
:Y 280523.00  :Y281819.00 

 X 443168.00: 74ب : النقطة X 441579.00: 73ب : النقطة
:Y 282680.00  :Y283151.00 

 X 443921.00: 76ب  : النقطة X 443778.00: 75ب : النقطة
:Y 285987.00 :Y 289415.00 

 X 442202.00: 78ب  : النقطة X 442577.00: 77ب  : النقطة
:Y 290311.00 :Y 291235.00 

 X 439207.00: 80ب  : النقطة X 440063.00: 79ب  : النقطة
:Y 292682.00 :Y 293057.00 

 X 438634.00  :Y 293515.00: 81ب  : النقطة
 
 واد كسيكسو. 2و 1تين بين النقط كلموسأحد جماعة ي

  .بولحمايلواد  الجماعة حدود تتبع 8و 7و 6 بين النقط
 .اسيف نمسواراد و الجماعة حدود تتبع 10و 9تين بين النقط
 .تيغزةواد  الجماعة حدود تتبع 16و 15 تينبين النقط

 .بويستاقاسن بوادترتبطان فيما بينهما  47و 46تان النقط
 واد كسيكسو.ب ترتبط فيما بينها 1و 81و 80النقط 

 
 
 
 
 
 

 

  



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99232

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 792.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيطاطا

بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة طاطا التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة  تعين، كما هو 

 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99235 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة طاطا
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X249000 

 :2النقطة 
=X248500 

=Y316200 =Y314000 

 :3النقطة 
=X248850 

 :4النقطة 
=X248790 

=Y310800 =Y307850 

 :5النقطة 
=X250445 

 :6النقطة 
=X250905 

=Y306945 =Y305870 

 :7النقطة 
=X253000 

 :8النقطة 
=X256400 

=Y307050 =Y306000 

 :9النقطة 
=X256400 

 :10النقطة 
=X252100 

=Y309000 =Y311500 

 :11النقطة 
=X251500 

 :12النقطة 
=X250045 

=Y314000 =Y315800 
 

 
 
 

 

 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 795.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأقا
بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أقا التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة  تعين، كما هو 
 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99236

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أقــا
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X222000= :2النقطة  X223700= :1النقطة 

=Y273300 =Y271390 

 :3النقطة 
=X221700  4النقطة: 

=X220000 

=Y269000 =Y265000 

 :5النقطة 
=X225000  6النقطة: 

=X229000 

=Y264000 =Y265310 

 X226000= :8النقطة  X230000= :7النقطة 

=Y268300 =Y270000 
  

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 796.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيفميبلحصن

بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة فم الحصن التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99237 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة فم الحصن
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X164000 

 :2النقطة 
=X163000 

=Y234000 =Y233000 

 :3النقطة 
=X159000 

 :4النقطة 
=X157000 

=Y230000 =Y226000 

 :5النقطة 
=X155000 

 :6النقطة 
=X155000 

=Y222000 =Y216000 

 :7النقطة 
=X156000 

 :8النقطة 
=X156000 

=Y212000 =Y207000 

 :9النقطة 
=X158000 

 :10النقطة 
=X158000 

=Y207000 =Y214000 

 :11النقطة 
=X157000 

 :12النقطة 
=X159000 

=Y220000 =Y225000 

 :13النقطة 
=X166000 

 :14النقطة 
=X168000 

=Y229000 =Y231000 

 :15النقطة 
=X167000  

=Y234000  
 

 
ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 797.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيفميزك دي

بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة فم زكيد التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99238

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة فم زكيد
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X363000 

 :2النقطة 
=X360000 

=Y351000 =Y350000 

 :3النقطة 
=X357000 

 :4النقطة 
=X355000 

=Y350000 =Y349000 

 :5النقطة 
=X357000 

 :6النقطة 
=X357000 

=Y346000 =Y344200 

 :7النقطة 
=X355000 

 :8النقطة 
=X355000 

=Y344200 =Y340000 

 :9النقطة 
=X358000 

 :10النقطة 
=X361000 

=Y338700 =Y340000 

 :11النقطة 
=X359000 

 :12النقطة 
=X359000 

=Y344200 =Y347000 

 :13النقطة 
=X364000 

 
=Y350000 

 

 

 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 798.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبسيس
بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة اديس التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة  تعين، كما هو 
 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(  9923

 ديساجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X246231 

 :2النقطة 
=X240119 

=Y274300 =Y275873 

 :3النقطة 
=X223305 

 :4النقطة 
=X231117 

=Y287493 =Y296269 

 :5النقطة 
=X232305 

 :6النقطة 
=X233992 

=Y295893 =Y295539 

 :7النقطة 
=X242714 

 :8النقطة 
=X244728 

=Y302370 =Y303258 

 :9النقطة 
=X247943 

 :10النقطة 
=X250662 

=Y304048 =Y303723 

 :11النقطة 
=X250619 

 :12النقطة 
=X250743 

=Y303180 =Y302450 

 :13النقطة 
=X258521 

 :14النقطة 
=X253612 

=Y303001 =Y300129 

 :15النقطة 
=X252210 

 :16النقطة 
=X251040 

=Y299864 =Y298966 

 :17النقطة 
=X249101 

 :18النقطة 
=X248133 

=Y294925 =Y291242 

 :19النقطة 
=X250032 

 
=Y285805 

 

  7محور الطريق الوطنية رقم  10و 9تتبع حدود الجماعة بين النقطتين. 
  ليــــاوغ واديترتبطان فيما بينهما عبر مجرى  17و 16النقطتان. 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99221

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9. 79)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتكزمي1ت

بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تكزميرت التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99229 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تكزميرت
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X215334 

 :2النقطة 
=X218721 

=Y317586 =Y316881 

 :3النقطة 
=X220149 

 :4النقطة 
=X248899 

=Y316927 =Y332761 

 :5النقطة 
=X250701 

 :6النقطة 
=X251172 

=Y333925 =Y334917 

 :7النقطة 
=X253061 

 :8النقطة 
=X253188 

=Y333823 =Y333249 

 :9النقطة 
=X253703 

 :10النقطة 
=X254122 

=Y333596 =Y333597 

 :11النقطة 
=X254308 

 :12النقطة 
=X254216 

=Y332636 =Y330533 

 :13النقطة 
=X254600 

 :14النقطة 
=X255261 

=Y329811 =Y325405 

 :15النقطة ف
=X269322 

 :16النقطة 
=X268576 

=Y320959 =Y314134 

 :17النقطة 
=X268739 

 :18النقطة 
=X268326 

=Y308684 =Y308159 

 :19النقطة 
=X268396 

 :20النقطة 
=X268511 

=Y305837 =Y304507 

 :21النقطة 
=X223305 

 :22النقطة 
=X212297 

=Y287493 =Y295947 

 :23النقطة 
=X211059 

 :24النقطة 
=X211059 

=Y299429 =Y301264 

 :25النقطة 
=X213396 

 :26النقطة 
=X215777 

=Y305423 =Y311702 

 :27النقطة 
=X249000 

 :28النقطة 
=X250045 

=Y316200 =Y315800 

 :29النقطة 
=X251500 

 :30النقطة 
=X252100 

=Y314000 =Y311500 

 :31النقطة 
=X256400 

 :32النقطة 
=X256400 

=Y309000 =Y306000 

 :33النقطة 
=X253000 

 :34النقطة 
=X250905 

=Y307050 =Y305870 

 :35النقطة 
=X250445 

 :36النقطة 
=X248790 

=Y306945 =Y307850 

 :37النقطة 
=X248850 

 :38النقطة 
=X248500 

=Y310800 =Y314000 
 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     9922(

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 1.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتك وت

بلتابعةيإلقل ميطاطا

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تكموت التابعة إلقليم طاطا، كما هي مرسومة  تعين، كما هو 

 في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99223 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تكموت
 التابعة إلقليم طاطا كما يبينها الخط المضلع

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
=X205233 

 :2النقطة 
=X206476 

=Y329366 =Y330518 

 :3النقطة 
=X209616 

 :4النقطة 
=X213146 

=Y330767 =Y332213 

 :5النقطة 
=X213583 

 :6النقطة 
=X214757 

=Y333735 =Y334964 

 :7النقطة 
=X218671 

 :8النقطة 
=X219261 

=Y337501 =Y337810 

 :9النقطة 
=X220953 

 :10النقطة 
=X222841 

=Y338801 =Y341456 

 :11النقطة 
=X224579 

 :12النقطة 
=X226195 

=Y344484 =Y345693 

 :13النقطة 
=X226820 

 :14النقطة 
=X230787 

=Y345264 =Y345567 

 :15النقطة 
=X234784 

 :16النقطة 
=X238644 

=Y345617 =Y345666 

 :17النقطة 
=X241185 

 :18النقطة 
=X241514 

=Y342489 =Y338913 

 :19النقطة 
=X243937 

 :20النقطة 
=X248899 

=Y335466 =Y332761 

 :21النقطة 
=X237300 

 :22النقطة 
=X218721 

=Y329429 =Y316881 

 :23النقطة 
=X215334 

 
=Y317586 

 
  ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي  نوكلميم. 1و 23النقطتان 

 
 

 

 

 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99222

ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيملوسةي

بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة ملوسة التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ملوسة
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 
 

 1 : النقطة
474992=X 

 2 : النقطة
475259=X 

575260=Y 575412=Y 

 3 : النقطة
475840=X 

 4 : النقطة
476461=X 

575560=Y 575732=Y 

 5 : النقطة
476906=X 

 6 : النقطة
477534=X 

576066=Y 576126=Y 

 7 : النقطة
478016=X 

 8 : النقطة
478114=X 

576182=Y 576179=Y 

 9 : النقطة
478198=X 

 10 : النقطة
478602=X 

576343=Y 576322=Y 

 11 : النقطة
479236=X 

 12 : النقطة
479996=X 

576132=Y 575632=Y 

 13 : النقطة
480596=X 

 14 : النقطة
480978=X 

574830=Y 574376=Y 

 15 : النقطة
483220=X 

 16 : النقطة
483557=X 

574130=Y 573911=Y 

 17 : النقطة
483773=X 

 18 : النقطة
484056=X 

573199=Y 572807=Y 

 19 : النقطة
484409=X 

 20 : النقطة
485051=X 

572334=Y 571004=Y 

 21 : النقطة
485095=X 

 22 : النقطة
484882=X 

570873=Y 570217=Y 

 23 : النقطة
484945=X 

 24 : النقطة
484260=X 

569569=Y 569407=Y 

 25 : النقطة
484087=X 

 26 : النقطة
483171=X 

569377=Y 568704=Y 

 27 : النقطة
483033=X 

 28 : النقطة
482808=X 

568732=Y 568673=Y 

 29 : النقطة
482530=X 

 30 : النقطة
482459=X 

567794=Y 567398=Y 

 31 : النقطة
482292=X 

 32 : النقطة
482510=X 

567299=Y 566692=Y 

 33 : النقطة
482286=X 

 34 : النقطة
482175=X 

566599=Y 566469=Y 



99225 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ملوسة
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 
 

 1 : النقطة
474992=X 

 2 : النقطة
475259=X 

575260=Y 575412=Y 

 3 : النقطة
475840=X 

 4 : النقطة
476461=X 

575560=Y 575732=Y 

 5 : النقطة
476906=X 

 6 : النقطة
477534=X 

576066=Y 576126=Y 

 7 : النقطة
478016=X 

 8 : النقطة
478114=X 

576182=Y 576179=Y 

 9 : النقطة
478198=X 

 10 : النقطة
478602=X 

576343=Y 576322=Y 

 11 : النقطة
479236=X 

 12 : النقطة
479996=X 

576132=Y 575632=Y 

 13 : النقطة
480596=X 

 14 : النقطة
480978=X 

574830=Y 574376=Y 

 15 : النقطة
483220=X 

 16 : النقطة
483557=X 

574130=Y 573911=Y 

 17 : النقطة
483773=X 

 18 : النقطة
484056=X 

573199=Y 572807=Y 

 19 : النقطة
484409=X 

 20 : النقطة
485051=X 

572334=Y 571004=Y 

 21 : النقطة
485095=X 

 22 : النقطة
484882=X 

570873=Y 570217=Y 

 23 : النقطة
484945=X 

 24 : النقطة
484260=X 

569569=Y 569407=Y 

 25 : النقطة
484087=X 

 26 : النقطة
483171=X 

569377=Y 568704=Y 

 27 : النقطة
483033=X 

 28 : النقطة
482808=X 

568732=Y 568673=Y 

 29 : النقطة
482530=X 

 30 : النقطة
482459=X 

567794=Y 567398=Y 

 31 : النقطة
482292=X 

 32 : النقطة
482510=X 

567299=Y 566692=Y 

 33 : النقطة
482286=X 

 34 : النقطة
482175=X 

566599=Y 566469=Y 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99226

 35 : النقطة
482008=X 

 36 : النقطة
482310=X 

566444=Y 565648=Y 

 37 : النقطة
482188=X 

 38 : النقطة
482790=X 

565443=Y 564708=Y 

 39 : النقطة
481287=X 

 40 : النقطة
481018=X 

564127=Y 564160=Y 

 41 : النقطة
480775=X 

 42 : النقطة
480485=X 

564062=Y 564123=Y 

 43 : النقطة
480365=X 

 44 : النقطة
480234=X 

564274=Y 564127=Y 

 45 : النقطة
479956=X 

 46 : النقطة
479692=X 

564217=Y 564092=Y 

 47 : النقطة
479177=X 

 48 : النقطة
478757=X 

563724=Y 563789=Y 

 49 : النقطة
478561=X 

 50 : النقطة
478135=X 

563689=Y 563611=Y 

 51 : النقطة
478080=X 

 52 : النقطة
477811=X 

563835=Y 563823=Y 

 53 : النقطة
477718=X 

 54 : النقطة
477269=X 

564070=Y 563692=Y 

 55 : النقطة
476759=X 

 56 : النقطة
476692=X 

563715=Y 564002=Y 

 57 : النقطة
476421=X 

 58 : النقطة
476411=X 

563861=Y 563704=Y 

 59 : النقطة
475726=X 

 60 : النقطة
474756=X 

563712=Y 563723=Y 

 61 : النقطة
474017=X 

 62 : النقطة
473615=X 

563523=Y 563630=Y 

 63 : النقطة
473235=X 

 64 : النقطة
472917=X 

563674=Y 563747=Y 

 X=472241 66 : النقطة X=472686 65 : النقطة
563589=Y 564045=Y 

 67 : النقطة
470664=X 68 : النقطة 

469939=X 
565041=Y 566919=Y 

 69 : النقطة
469807=X 70 : النقطة 

470287=X 
567099=Y 567244=Y 

 71 : النقطة
470738=X 72 : النقطة 

471001=X 
567402=Y 567523=Y 

 73 : النقطة
470911=X 

 74 : النقطة
470991=X 

567824=Y 567989=Y 

 75 : النقطة
471074=X 

 76 : النقطة
471137=X 

568112=Y 568264=Y 

 77 : النقطة
471183=X 

 78 : النقطة
471366=X 

568397=Y 568507=Y 

 79 : النقطة
471442=X 

 80 : النقطة
471119=X 

568681=Y 569004=Y 

 81 : النقطة
471722=X 

 82 : النقطة
472186=X 

569866=Y 570361=Y 

 83 : النقطة
472077=X 

 84 : النقطة
471895=X 

570524=Y 570681=Y 

 85 : النقطة
472240=X 

 86 : النقطة
472336=X 

570927=Y 571289=Y 

 87 : النقطة
472028=X 

 88 : النقطة
472532=X 

571324=Y 572351=Y 

 89 : النقطة
473671=X 

 90 : النقطة
473906=X 

572900=Y 572816=Y 

 91 : النقطة
474310=X 

 92 : النقطة
474365=X 

572931=Y 573642=Y 

 93 : النقطة
474483=X 

 94 : النقطة
474603=X 

574159=Y 574419=Y 

 95 : النقطة
475570=X 

 96 : النقطة
475788=X 

574519=Y 574604=Y 

 97 : النقطة
476015=X 

 98 : النقطة
475566=X 

574628=Y 575036=Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



99227 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 75 : النقطة
471074=X 

 76 : النقطة
471137=X 

568112=Y 568264=Y 

 77 : النقطة
471183=X 

 78 : النقطة
471366=X 

568397=Y 568507=Y 

 79 : النقطة
471442=X 

 80 : النقطة
471119=X 

568681=Y 569004=Y 

 81 : النقطة
471722=X 

 82 : النقطة
472186=X 

569866=Y 570361=Y 

 83 : النقطة
472077=X 

 84 : النقطة
471895=X 

570524=Y 570681=Y 

 85 : النقطة
472240=X 

 86 : النقطة
472336=X 

570927=Y 571289=Y 

 87 : النقطة
472028=X 

 88 : النقطة
472532=X 

571324=Y 572351=Y 

 89 : النقطة
473671=X 

 90 : النقطة
473906=X 

572900=Y 572816=Y 

 91 : النقطة
474310=X 

 92 : النقطة
474365=X 

572931=Y 573642=Y 

 93 : النقطة
474483=X 

 94 : النقطة
474603=X 

574159=Y 574419=Y 

 95 : النقطة
475570=X 

 96 : النقطة
475788=X 

574519=Y 574604=Y 

 97 : النقطة
476015=X 

 98 : النقطة
475566=X 

574628=Y 575036=Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99228

ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.))7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةي

بلبح2بويينيبلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة البحراويين التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة البحراويين
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 

 X=472717 2 : النقطة X=471482 1 : النقطة
579182=Y 579014=Y 

 X=473389 4 : النقطة X=473232 3 : النقطة
578145=Y 576937=Y 

 X=474992 6 : النقطة X=474037 5 : النقطة
576097=Y 575260=Y 

 X=476015 8 : النقطة X=475566 7 : النقطة
575036=Y 574628=Y 

 X=475570 10 : النقطة X=475788 9 : النقطة
574604=Y 574519=Y 

 X=474483 12 : النقطة X=474603 11 : النقطة
574419=Y 574159=Y 

 X=474310 14 : النقطة X=474365 13 : النقطة
573642=Y 572931=Y 

 X=473671 16 : النقطة X=473906 15 : النقطة
572816=Y 572900=Y 

 X=472028 18 : النقطة X=472532 17 : النقطة
572351=Y 571324=Y 

 X=472240 20 : النقطة X=472336 19 : النقطة
571289=Y 570927=Y 

 X=472077 22 : النقطة X=471895 21 : النقطة
570681=Y 570524=Y 

 X=471722 24 : النقطة X=472186 23 : النقطة
570361=Y 569866=Y 

 X=471442 26 : النقطة X=471119 25 : النقطة
569004=Y 568681=Y 

 X=471183 28 : النقطة X=471366 27 : النقطة
568507=Y 568397=Y 

 X=471074 30 : النقطة X=471137 29 : النقطة
568264=Y 568112=Y 

 X=470911 32 : النقطة X=470991 31 : النقطة
567989=Y 567824=Y 

 X=470738 34 : النقطة X=471001 33 : النقطة
567523=Y 567402=Y 

 35 : النقطة
470287=X 36 : النقطة 

469807=X 
567244=Y 567099=Y 

 X=468519 38 : النقطة X=469939 37 : النقطة
566919=Y 566427=Y 

 X=468079 40 : النقطة X=468356 39 : النقطة
566792=Y 567065=Y 

 41 : النقطة
468324=X 42 : النقطة 

468759=X 
567877=Y 567675=Y 
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة البحراويين
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 

 X=472717 2 : النقطة X=471482 1 : النقطة
579182=Y 579014=Y 

 X=473389 4 : النقطة X=473232 3 : النقطة
578145=Y 576937=Y 

 X=474992 6 : النقطة X=474037 5 : النقطة
576097=Y 575260=Y 

 X=476015 8 : النقطة X=475566 7 : النقطة
575036=Y 574628=Y 

 X=475570 10 : النقطة X=475788 9 : النقطة
574604=Y 574519=Y 

 X=474483 12 : النقطة X=474603 11 : النقطة
574419=Y 574159=Y 

 X=474310 14 : النقطة X=474365 13 : النقطة
573642=Y 572931=Y 

 X=473671 16 : النقطة X=473906 15 : النقطة
572816=Y 572900=Y 

 X=472028 18 : النقطة X=472532 17 : النقطة
572351=Y 571324=Y 

 X=472240 20 : النقطة X=472336 19 : النقطة
571289=Y 570927=Y 

 X=472077 22 : النقطة X=471895 21 : النقطة
570681=Y 570524=Y 

 X=471722 24 : النقطة X=472186 23 : النقطة
570361=Y 569866=Y 

 X=471442 26 : النقطة X=471119 25 : النقطة
569004=Y 568681=Y 

 X=471183 28 : النقطة X=471366 27 : النقطة
568507=Y 568397=Y 

 X=471074 30 : النقطة X=471137 29 : النقطة
568264=Y 568112=Y 

 X=470911 32 : النقطة X=470991 31 : النقطة
567989=Y 567824=Y 

 X=470738 34 : النقطة X=471001 33 : النقطة
567523=Y 567402=Y 

 35 : النقطة
470287=X 36 : النقطة 

469807=X 
567244=Y 567099=Y 

 X=468519 38 : النقطة X=469939 37 : النقطة
566919=Y 566427=Y 

 X=468079 40 : النقطة X=468356 39 : النقطة
566792=Y 567065=Y 

 41 : النقطة
468324=X 42 : النقطة 

468759=X 
567877=Y 567675=Y 
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 43 : النقطة
468799=X 44 : النقطة 

469067=X 
568203=Y 568485=Y 

 X=469156 46 : النقطة X=468943 45 : النقطة
568661=Y 569233=Y 

 X=470424 48 : النقطة X=470325 47 : النقطة
569081=Y 569131=Y 

 49 : النقطة
470687=X 50 : النقطة 

470410=X 
569845=Y 570823=Y 

 X=470561 52 : النقطة X=470422 51 : النقطة
571919=Y 572357=Y 

 X=470839 54 : النقطة X=470565 53 : النقطة
572541=Y 573236=Y 

 X=469313 56 : النقطة X=470566 55 : النقطة
574355=Y 574706=Y 

 X=469421 58 : النقطة X=469213 57 : النقطة
575441=Y 575573=Y 

 X=469128 60 : النقطة X=468743 59 : النقطة
576285=Y 576780=Y 

 X=468929 62 : النقطة X=469004 61 : النقطة
576936=Y 577046=Y 

 X=469131 64 : النقطة X=469174 63 : النقطة
577285=Y 577698=Y 

 X=471044 66 : النقطة X=468747 65 : النقطة
577816=Y 579210=Y 

 

ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 3.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبلقص2يبلصغي1ي
بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة القصر الصغير التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، 
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة القصر الصغير
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X=485181 2 : النقطة X=485329 1 : النقطة
582716=Y 580810=Y 

 X=485322 4 : النقطة X=485072 3 : النقطة
579677=Y 579440=Y 

 X=485779 6 : النقطة X=485351 5 : النقطة
579254=Y 576224=Y 

 X=485966 8 : النقطة X=485815 7 : النقطة
576094=Y 576097=Y 

 X=486063 10 : النقطة X=486117 9 : النقطة
575605=Y 573329=Y 

 X=485550 12 : النقطة X=485866 11 : النقطة
573075=Y 572696=Y 

 X=484409 14 : النقطة X=485397 13 : النقطة
572636=Y 572334=Y 

 X=483773 16 : النقطة X=484056 15 : النقطة
572807=Y 573199=Y 

 X=483220 18 : النقطة X=483557 17 : النقطة
573911=Y 574130=Y 

 X=480596 20 : النقطة X=480978 19 : النقطة
574376=Y 574830=Y 

 X=479236 22 : النقطة X=479996 21 : النقطة
575632=Y 576132=Y 

 X=478198 24 : النقطة X=478602 23 : النقطة
576322=Y 576343=Y 

 X=478016 26 : النقطة X=478114 25 : النقطة
576179=Y 576182=Y 

 X=476906 28 : النقطة X=477534 27 : النقطة
576126=Y 576066=Y 

 X=475840 30 : النقطة X=476461 29 : النقطة
575732=Y 575560=Y 

 X=474992 32 : النقطة X=475259 31 : النقطة
575412=Y 575260=Y 

 X=473389 34 : النقطة X=474037 33 : النقطة
576097=Y 576937=Y 

 X=471482 36 : النقطة X=472717 35 : النقطة
579014=Y 579182=Y 

 X=470757 38 : النقطة X=471093 37 : النقطة
579901=Y 580341=Y 

  X=470745 39 : النقطة
580536=Y 
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة القصر الصغير
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X=485181 2 : النقطة X=485329 1 : النقطة
582716=Y 580810=Y 

 X=485322 4 : النقطة X=485072 3 : النقطة
579677=Y 579440=Y 

 X=485779 6 : النقطة X=485351 5 : النقطة
579254=Y 576224=Y 

 X=485966 8 : النقطة X=485815 7 : النقطة
576094=Y 576097=Y 

 X=486063 10 : النقطة X=486117 9 : النقطة
575605=Y 573329=Y 

 X=485550 12 : النقطة X=485866 11 : النقطة
573075=Y 572696=Y 

 X=484409 14 : النقطة X=485397 13 : النقطة
572636=Y 572334=Y 

 X=483773 16 : النقطة X=484056 15 : النقطة
572807=Y 573199=Y 

 X=483220 18 : النقطة X=483557 17 : النقطة
573911=Y 574130=Y 

 X=480596 20 : النقطة X=480978 19 : النقطة
574376=Y 574830=Y 

 X=479236 22 : النقطة X=479996 21 : النقطة
575632=Y 576132=Y 

 X=478198 24 : النقطة X=478602 23 : النقطة
576322=Y 576343=Y 

 X=478016 26 : النقطة X=478114 25 : النقطة
576179=Y 576182=Y 

 X=476906 28 : النقطة X=477534 27 : النقطة
576126=Y 576066=Y 

 X=475840 30 : النقطة X=476461 29 : النقطة
575732=Y 575560=Y 

 X=474992 32 : النقطة X=475259 31 : النقطة
575412=Y 575260=Y 

 X=473389 34 : النقطة X=474037 33 : النقطة
576097=Y 576937=Y 

 X=471482 36 : النقطة X=472717 35 : النقطة
579014=Y 579182=Y 

 X=470757 38 : النقطة X=471093 37 : النقطة
579901=Y 580341=Y 

  X=470745 39 : النقطة
580536=Y 

 



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     9925(

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 2.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيجوبمعة

بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة جوامعة التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة جوامعة
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 1 : النقطة
469939=X 

 2 : النقطة
470664=X 

566919=Y 565041=Y 

 3 : النقطة
472241=X 

 4 : النقطة
472686=X 

564045=Y 563589=Y 

 5 : النقطة
472917=X 

 6 : النقطة
473235=X 

563747=Y 563674=Y 

 7 : النقطة
473615=X 

 8 : النقطة
474017=X 

563630=Y 563523=Y 

 9 : النقطة
474756=X 

 10 : النقطة
475726=X 

563723=Y 563712=Y 

 11 : النقطة
476411=X 

 12 : النقطة
476421=X 

563704=Y 563861=Y 

 13 : النقطة
476692=X 

 14 : النقطة
476759=X 

564002=Y 563715=Y 

 15 : النقطة
477269=X 

 16 : النقطة
477718=X 

563692=Y 564070=Y 

 17 : النقطة
477811=X 

 18 : النقطة
478080=X 

563823=Y 563835=Y 

 19 : النقطة
478135=X 

 20 : النقطة
478561=X 

563611=Y 563689=Y 

 21 : النقطة
478757=X 

 22 : النقطة
479177=X 

563789=Y 563724=Y 

 23 : النقطة
479692=X 

 24 : النقطة
479956=X 

564092=Y 564217=Y 

 25 : النقطة
480234=X 

 26 : النقطة
480365=X 

564127=Y 564274=Y 

 27 : النقطة
480485=X 

 28 : النقطة
480775=X 

564123=Y 564062=Y 

 29 : النقطة
481028=X 

 30 : النقطة
481305=X 

563773=Y 563708=Y 

 31 : النقطة
481787=X 

 32 : النقطة
482243=X 

563785=Y 563553=Y 

 33 : النقطة
482736=X 

 34 : النقطة
482993=X 

563325=Y 562765=Y 
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 35 : النقطة
483261=X 

 36 : النقطة
483414=X 

562566=Y 562333=Y 

 37 : النقطة
483573=X 

 38 : النقطة
483813=X 

561927=Y 561760=Y 

 39 : النقطة
483918=X 

 40 : النقطة
484193=X 

561350=Y 561133=Y 

 41 : النقطة
484428=X 

 42 : النقطة
484439=X 

560923=Y 560318=Y 

 43 : النقطة
484264=X 

 44 : النقطة
484222=X 

559650=Y 559359=Y 

 45 : النقطة
484365=X 

 46 : النقطة
484466=X 

559216=Y 558953=Y 

 47 : النقطة
484383=X 

 48 : النقطة
483756=X 

558518=Y 558346=Y 

 49 : النقطة
483472=X 

 50 : النقطة
483693=X 

557790=Y 557265=Y 

 51 : النقطة
483842=X 

 52 : النقطة
483466=X 

557060=Y 556944=Y 

 53 : النقطة
482958=X 

 54 : النقطة
482893=X 

557107=Y 557440=Y 

 55 : النقطة
482356=X 

 56 : النقطة
481470=X 

557895=Y 557506=Y 

 57 : النقطة
480787=X 

 58 : النقطة
480029=X 

557302=Y 556852=Y 

 59 : النقطة
479337=X 

 60 : النقطة
478480=X 

556472=Y 556261=Y 

 61 : النقطة
477729=X 

 62 : النقطة
477451=X 

556216=Y 556140=Y 

 63 : النقطة
477040=X 

 64 : النقطة
476583=X 

556193=Y 555927=Y 

 65 : النقطة
475759=X 

 66 : النقطة
475234=X 

555901=Y 555964=Y 

 67 : النقطة
475185=X 

 68 : النقطة
474957=X 

555584=Y 555291=Y 

 69 : النقطة
473874=X 

 70 : النقطة
473514=X 

555348=Y 555641=Y 

 71 : النقطة
473389=X 

 72 : النقطة
473173=X 

555774=Y 555897=Y 
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 73 : النقطة
472989=X 

 74 : النقطة
472718=X 

555923=Y 556040=Y 

 75 : النقطة
472610=X 

 76 : النقطة
472312=X 

556238=Y 556239=Y 

 77 : النقطة
471824=X 

 78 : النقطة
471276=X 

556411=Y 556544=Y 

 79 : النقطة
471146=X 

 80 : النقطة
471273=X 

557089=Y 558141=Y 

 81 : النقطة
470767=X 

 82 : النقطة
471035=X 

559973=Y 560730=Y 

 83 : النقطة
470919=X 

 84 : النقطة
471039=X 

561415=Y 562114=Y 

 85 : النقطة
470574=X 

 86 : النقطة
470827=X 

563209=Y 563832=Y 

 87 : النقطة
470987=X 

 88 : النقطة
470672=X 

564214=Y 564533=Y 

 89 : النقطة
470358=X 

 90 : النقطة
470011=X 

564292=Y 564127=Y 

 91 : النقطة
469606=X 

 92 : النقطة
469028=X 

564157=Y 564294=Y 

 93 : النقطة
468795=X 

 94 : النقطة
468594=X 

564821=Y 565264=Y 

 95 : النقطة
468553=X 

 96 : النقطة
468519=X 

565836=Y 566427=Y 
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 5.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأنج2ة

بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أنجرة التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، كما هي  تعين، كما هو 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 أنجرةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 أنجرة كما يبينها الخط املضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط املعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 1 : النقطة
484409=X 

 2 : النقطة
485397=X 

572334=Y 572636=Y 

 3 : النقطة
485625=X 

 4 : النقطة
487246=X 

572252=Y 571269=Y 

 5 : النقطة
488492=X 

 6 : النقطة
489222=X 

570349=Y 570269=Y 

 7 : النقطة
489537=X 

 8 : النقطة
489881=X 

570278=Y 570323=Y 

 9 : النقطة
490197=X 

 10 : النقطة
490566=X 

570152=Y 569074=Y 

 11 : النقطة
491015=X 

 12 : النقطة
490946=X 

569087=Y 568558=Y 

 13 : النقطة
491288=X 

 14 : النقطة
491711=X 

567786=Y 567966=Y 

 15 : النقطة
493024=X 

 16 : النقطة
493803=X 

568209=Y 567406=Y 

 17 : النقطة
494205=X 

 18 : النقطة
495064=X 

566871=Y 566876=Y 

 19 : النقطة
493658=X 

 20 : النقطة
492965=X 

565204=Y 564644=Y 

 21 : النقطة
491152=X 

 22 : النقطة
491007=X 

564477=Y 563306=Y 

 23 : النقطة
490461=X 

 24 : النقطة
491084=X 

562027=Y 561101=Y 

 25 : النقطة
491024=X 

 26 : النقطة
491758=X 

560016=Y 560234=Y 

 27 : النقطة
492029=X 

 28 : النقطة
491497=X 

559898=Y 559118=Y 

 
  



99257 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 أنجرةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 أنجرة كما يبينها الخط املضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط املعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 1 : النقطة
484409=X 

 2 : النقطة
485397=X 

572334=Y 572636=Y 

 3 : النقطة
485625=X 

 4 : النقطة
487246=X 

572252=Y 571269=Y 

 5 : النقطة
488492=X 

 6 : النقطة
489222=X 

570349=Y 570269=Y 

 7 : النقطة
489537=X 

 8 : النقطة
489881=X 

570278=Y 570323=Y 

 9 : النقطة
490197=X 

 10 : النقطة
490566=X 

570152=Y 569074=Y 

 11 : النقطة
491015=X 

 12 : النقطة
490946=X 

569087=Y 568558=Y 

 13 : النقطة
491288=X 

 14 : النقطة
491711=X 

567786=Y 567966=Y 

 15 : النقطة
493024=X 

 16 : النقطة
493803=X 

568209=Y 567406=Y 

 17 : النقطة
494205=X 

 18 : النقطة
495064=X 

566871=Y 566876=Y 

 19 : النقطة
493658=X 

 20 : النقطة
492965=X 

565204=Y 564644=Y 

 21 : النقطة
491152=X 

 22 : النقطة
491007=X 

564477=Y 563306=Y 

 23 : النقطة
490461=X 

 24 : النقطة
491084=X 

562027=Y 561101=Y 

 25 : النقطة
491024=X 

 26 : النقطة
491758=X 

560016=Y 560234=Y 

 27 : النقطة
492029=X 

 28 : النقطة
491497=X 

559898=Y 559118=Y 
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 29 : النقطة
490894=X 

 30 : النقطة
490692=X 

558363=Y 557973=Y 

 31 : النقطة
490547=X 

 32 : النقطة
490241=X 

558429=Y 558468=Y 

 33 : النقطة
489193=X 

 34 : النقطة
487182=X 

558371=Y 559885=Y 

 35 : النقطة
485348=X 

 36 : النقطة
484428=X 

561386=Y 560923=Y 

 37 : النقطة
484193=X 

 38 : النقطة
483918=X 

561133=Y 561350=Y 

 39 : النقطة
483813=X 

 40 : النقطة
483573=X 

561760=Y 561927=Y 

 41 : النقطة
483414=X 

 42 : النقطة
483261=X 

562333=Y 562566=Y 

 43 : النقطة
482993=X 

 44 : النقطة
482736=X 

562765=Y 563325=Y 

 45 : النقطة
482243=X 

 46 : النقطة
481787=X 

563553=Y 563785=Y 

 47 : النقطة
481305=X 

 48 : النقطة
481028=X 

563708=Y 563773=Y 

 49 : النقطة
480775=X 

 50 : النقطة
481018=X 

564062=Y 564160=Y 

 51 : النقطة
481723=X 

 52 : النقطة
482301=X 

564086=Y 564277=Y 

 53 : النقطة
482627=X 

 54 : النقطة
482710=X 

564607=Y 564957=Y 

 55 : النقطة
482561=X 

 56 : النقطة
482314=X 

565267=Y 565462=Y 

 57 : النقطة
482126=X 

 58 : النقطة
482008=X 

566135=Y 566444=Y 
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 59 : النقطة
482510=X 

 60 : النقطة
482299=X 

566692=Y 567298=Y 

 61 : النقطة
482530=X 

 62 : النقطة
482701=X 

567794=Y 568219=Y 

 63 : النقطة
482694=X 

 64 : النقطة
482966=X 

568481=Y 568690=Y 

 65 : النقطة
483268=X 

 66 : النقطة
483834=X 

568842=Y 569314=Y 

 67 : النقطة
484209=X 

 68 : النقطة
484945=X 

569416=Y 569569=Y 

 69 : النقطة
484799=X 

 70 : النقطة
485051=X 

570294=Y 571004=Y 

 71 : النقطة
484712=X 

 
571865=Y 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 6.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيتغ2بمت
بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تغرامت التابعة إلقليم الفحص - أنجرة، كما هي 
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99261

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تغرامت
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 1 : النقطة
496124,06=X 

 2 : النقطة
496219,85=X 

589335,26=Y 589314,05=Y 

 3 : النقطة
496164,52=X 

 4 : النقطة
496310,93=X 

589113,66=Y 588999,26=Y 

 5 : النقطة
496238,00=X 

 6 : النقطة
496584,77=X 

588894,76=Y 588301,16=Y 

 7 : النقطة
496468,74=X 

 8 : النقطة
496522,59=X 

588038,77=Y 587866,24=Y 

 9 : النقطة
498688,75=X 

 10 : النقطة
498375,71=X 

588201,45=Y 586660,08=Y 

 11 : النقطة
496746,72=X 

 12 : النقطة
499304,06=X 

585587,15=Y 585506,07=Y 

 13 : النقطة
498469,84=X 

 14 : النقطة
497071,82=X 

584564,55=Y 584089,80=Y 

 15 : النقطة
498068,12=X 

 16 : النقطة
498814,00=X 

582730,29=Y 582711,76=Y 

 17 : النقطة
498591,77=X 

 18 : النقطة
498748,67=X 

582301,48=Y 582066,25=Y 

 19 : النقطة
500156,85=X 

 20 : النقطة
500051,01=X 

582200,57=Y 581277,96=Y 

 21 : النقطة
500653,89=X 

 22 : النقطة
500262,30=X 

580492,41=Y 579547,16=Y 

 23 : النقطة
499787,44=X 

 24 : النقطة
500047,20=X 

578970,36=Y 578046,84=Y 

 25 : النقطة
499794,92=X 

 26 : النقطة
499604,23=X 

577673,27=Y 577502,49=Y 

 27 : النقطة
496336,40=X 

 28 : النقطة
495277,71=X 

577208,94=Y 577120,81=Y 

 29 : النقطة
495178,97=X 

 30 : النقطة
494375,38=X 

577326,11=Y 577152,25=Y 

 31 : النقطة
494361,00=X 

 32 : النقطة
494447,00=X 

575992,76=Y 576003,01=Y 

 33 : النقطة
494907,61=X 

 34 : النقطة
494709,12=X 

575091,46=Y 575140,69=Y 
 



99269 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 

 35 : النقطة
494651,39=X 

 36 : النقطة
494957,39=X 

574610,89=Y 574533,53=Y 

 37 : النقطة
495131,14=X 

 38 : النقطة
495299,56=X 

574642,67=Y 574121,47=Y 

 39 : النقطة
495515,46=X 

 40 : النقطة
494956,04=X 

571756,31=Y 570596,70=Y 

 41 : النقطة
495133,98=X 

 42 : النقطة
495063,51=X 

570033,45=Y 566875,93=Y 

 43 : النقطة
494205,00=X 

 44 : النقطة
493803,00=X 

566871,00=Y 567406,00=Y 

 45 : النقطة
493024,00=X 

 46 : النقطة
491711,00=X 

568209,00=Y 567966,00=Y 

 47 : النقطة
491288,00=X 

 48 : النقطة
490946,00=X 

567786,00=Y 568558,00=Y 

 49 : النقطة
491015,00=X 

 50 : النقطة
490566,00=X 

569087,00=Y 569074,00=Y 

 51 : النقطة
490197,00=X 

 52 : النقطة
490179,00=X 

570152,00=Y 570496,00=Y 

 53 : النقطة
490103,00=X 

 54 : النقطة
490599,00=X 

570675,00=Y 571242,00=Y 

 55 : النقطة
490123,00=X 

 56 : النقطة
490214,00=X 

571405,00=Y 571699,00=Y 

 57 : النقطة
490943,00=X 

 58 : النقطة
490846,00=X 

572009,00=Y 572794,00=Y 

 59 : النقطة
490088,00=X 

 60 : النقطة
489254,00=X 

575477,00=Y 575488,00=Y 

 61 : النقطة
491796,00=X 

 62 : النقطة
491176,00=X 

577352,00=Y 579045,00=Y 

 63 : النقطة
491123,00=X 

 64 : النقطة
490823,00=X 

579966,00=Y 580291,00=Y 

 65 : النقطة
490205,00=X 

 66 : النقطة
490530,00=X 

582647,00=Y 583048,00=Y 
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 67 : النقطة
490898,00=X 

 68 : النقطة
491036,00=X 

583441,00=Y 583669,00=Y 

 69 : النقطة
491035,00=X 

 70 : النقطة
491171,00=X 

583847,00=Y 584115,00=Y 

 71 : النقطة
491239,00=X 

 72 : النقطة
491805,00=X 

584646,00=Y 584986,00=Y 

 73 : النقطة
491924,00=X 

 74 : النقطة
491882,00=X 

585425,00=Y 585727,00=Y 

 75 : النقطة
492207,00=X 

 76 : النقطة
492250,00=X 

585907,00=Y 586307,00=Y 

 77 : النقطة
492852,00=X 

 78 : النقطة
493064,00=X 

586395,00=Y 586726,00=Y 

 79 : النقطة
493330,00=X 

 80 : النقطة
493308,00=X 

586702,00=Y 586921,00=Y 

 81 : النقطة
493724,00=X 

 82 : النقطة
493936,00=X 

586595,00=Y 587224,00=Y 

 83 : النقطة
494728,00=X 

 84 : النقطة
494325,00=X 

588278,00=Y 588680,00=Y 

 85 : النقطة
494297,00=X 

 86 : النقطة
494320,00=X 

588801,00=Y 589185,00=Y 

 87 : النقطة
494048,00=X 

 88 : النقطة
494159,00=X 

589711,00=Y 590246,00=Y 

 

 

 



99263 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 7.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبلقص2يبملجاز

بلتابعةيإلقل ميبلفحصي-يأنج2ة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة القصر املجاز التابعة إلقليم الفحص - أنجرة،  تعين، كما هو 

 كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     99262

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة القصر المجاز
 أنجرة كما يبينها الخط المضلع-التابعة إلقليم الفحص

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X=486980 2 : النقطة X=485329 1 : النقطة
582716=Y 583573=Y 

 X=494159 4 : النقطة X=492009 3 : النقطة
588606=Y 590246=Y 

 X=494320 6 : النقطة X=494048 5 : النقطة
589711=Y 589185=Y 

 X=494325 8 : النقطة X=494297 7 : النقطة
588801=Y 588680=Y 

 X=493936 10 : النقطة X=494728 9 : النقطة
588278=Y 587224=Y 

 X=493308 12 : النقطة X=493724 11 : النقطة
586595=Y 586921=Y 

 X=493064 14 : النقطة X=493330 13 : النقطة
586702=Y 586726=Y 

 X=492250 16 : النقطة X=492852 15 : النقطة
586395=Y 586307=Y 

 X=491882 18 : النقطة X=492207 17 : النقطة
585907=Y 585727=Y 

 X=491805 20 : النقطة X=491924 19 : النقطة
585425=Y 584986=Y 

 X=491171 22 : النقطة X=491239 21 : النقطة
584646=Y 584115=Y 

 X=491036 24 : النقطة X=491035 23 : النقطة
583847=Y 583669=Y 

 X=490530 26 : النقطة X=490898 25 : النقطة
583441=Y 583048=Y 

 X=490823 28 : النقطة X=490205 27 : النقطة
582647=Y 580291=Y 

 X=491176 30 : النقطة X=491123 29 : النقطة
579966=Y 579045=Y 

 X=489254 32 : النقطة X=491796 31 : النقطة
577352=Y 575488=Y 

 X=490846 34 : النقطة X=490088 33 : النقطة
575477=Y 572794=Y 

 X=490214 36 : النقطة X=490943 35 : النقطة
572009=Y 571699=Y 

 X=490599 38 : النقطة X=490123 37 : النقطة
571405=Y 571242=Y 

 X=490179 40 : النقطة X=490103 39 : النقطة
570675=Y 570496=Y 

 X=489881 42 : النقطة X=490197 41 : النقطة
570152=Y 570323=Y 



99265 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 8.9)7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبولنوبلي
بلتابعةيإلقل مي 2يبكة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة بولنوار التابعة إلقليم خريبكة، كما هي مرسومة في 
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

 X=488748 44 : النقطة X=489537 43 : النقطة
570278=Y 570289=Y 

 X=487246 46 : النقطة X=488111 45 : النقطة
570512=Y 571269=Y 

 X=485397 48 : النقطة X=485625 47 : النقطة
572252=Y 572636=Y 

 X=485866 50 : النقطة X=485550 49 : النقطة
572696=Y 573075=Y 

 X=486117 52 : النقطة X=486063 51 : النقطة
573329=Y 575605=Y 

 X=485815 54 : النقطة X=485966 53 : النقطة
576097=Y 576094=Y 

 X=485351 56 : النقطة X=485779 55 : النقطة
576224=Y 579254=Y 

 X=485072 58 : النقطة X=485322 57 : النقطة
579440=Y 579677=Y 

  X=485181 59 : النقطة
580810=Y 
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بولنوار
 التابعة إلقليم خريبكة كما يبينها الخط المضلع 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
      

 1النقطة 
  = X 357705.665  2النقطة 

  = X 357139.716 
  = Y 251344.169   = Y 249048.191 

 3النقطة 
  = X 356276.928  4النقطة 

  = X 356142.587 
  = Y 246230.087   = Y 244609.729 

 5النقطة 
  = X 356267.389  6النقطة 

  = X 356426.240 
  = Y 243939.839   = Y 243221.508 

 7النقطة 
  = X 356494.665  8النقطة 

  = X 356532.196 
  = Y 242542.353   = Y 242169.836 

 9النقطة 
  = X 356892.841  10النقطة 

  = X 356130.500 
  = Y 241846.538   = Y 241722.262 

 11النقطة 
  = X 355681.140  12النقطة 

  = X 355819.978 
  = Y 241645.355   = Y 241307.490 

 13النقطة 
  = X 355795.345  14النقطة 

  = X 355365.237 
  = Y 240863.672   = Y 240054.951 

 15النقطة 
  = X 355940.410  16النقطة 

  = X 356555.237 
  = Y 240136.616   = Y 240383.710 

 17النقطة 
  = X 357780.684  18النقطة 

  = X 358044.826 
  = Y 241449.936   = Y 241618.503 

 19النقطة 
  = X 358576.109  20النقطة 

  = X 360817.421 
  = Y 241658.826   = Y 242642.979 

 21النقطة 
  = X 361583.894  22النقطة 

  = X 362570.773 
  = Y 243400.254   = Y 244108.670 

 23النقطة 
  = X 362579.987  24النقطة 

  = X 362661.997 
  = Y 244292.603   = Y 244319.978 

 25النقطة 
  = X 362715.657  26النقطة 

  = X 363039.537 
  = Y 244794.546   = Y 245031.274 

 27النقطة 
  = X 363187.063  28النقطة 

  = X 363310.467 
  = Y 245434.456   = Y 245681.086 

 29النقطة 
  = X 363332.987  30النقطة 

  = X 363228.121 
  = Y 245831.791   = Y 246301.261 

 31النقطة 
  = X 363944.687  32النقطة 

  = X 364184.797 
  = Y 246285.166   = Y 247102.746 

 33النقطة 
  = X 364207.608  34النقطة 

  = X 364377.291 
  = Y 247298.678   = Y 247510.268 

 35النقطة 
  = X 366175.605  36النقطة 

  = X 365567.994 
  = Y 249125.901   = Y 248801.987 

 37النقطة 
  = X 364875.999  38النقطة 

  = X 364552.997 
  = Y 248694.042   = Y 248783.000 

 39النقطة 
  = X 364096.005 

 40النقطة 
  = X 363654.967 

  = Y 248807.225   = Y 249203.507 

 41النقطة 
  = X 363409.330 

 42النقطة 
  = X 364055.689 

  = Y 249880.617   = Y 250744.027 

 43النقطة 
  = X 364424.396 

 44النقطة 
  = X 364658.769 

  = Y 251698.287   = Y 251811.039 

 45النقطة 
  = X 364941.780 

 46النقطة 
  = X 365039.253 

  = Y 251947.025   = Y 252025.621 

 47النقطة 
  = X 365293.733 

 48النقطة 
  = X 366011.177 

  = Y 252132.030   = Y 252613.792 

 49النقطة 
  = X 366143.035  50النقطة 

  = X 367082.397 
  = Y 252711.906   = Y 252982.665 

 51النقطة 
  = X 367389.511  52النقطة 

  = X 368211.671 
  = Y 253124.371   = Y 253642.788 

 53النقطة 
  = X 368221.235  54النقطة 

  = X 368276.321 
  = Y 253756.555   = Y 253821.752 

 55النقطة 
  = X 368357.878  56النقطة 

  = X 368879.186 
  = Y 253914.566   = Y 254163.317 

 57النقطة 
  = X 371300.746  58النقطة 

  = X 370245.012 
  = Y 255215.852   = Y 255554.991 

 59النقطة 
  = X 370204.130  60النقطة 

  = X 369895.007 
  = Y 256015.683   = Y 255977.442 

 61النقطة 
  = X 369901.887  62النقطة 

  = X 368719.077 
  = Y 255896.736   = Y 255760.666 

 63النقطة 
  = X 368719.017  64النقطة 

  = X 368604.408 
  = Y 255832.846   = Y 256607.737 

 65النقطة 
  = X 369216.326  66النقطة 

  = X 369369.367 
  = Y 257241.629   = Y 257469.846 

 67النقطة 
  = X 369309.567  68النقطة 

  = X 369280.687 
  = Y 257419.946   = Y 257407.096 

 69النقطة 
  = X 369231.997  70النقطة 

  = X 369189.817 
  = Y 257390.226   = Y 257379.966 

 71النقطة 
  = X 369139.607  72النقطة 

  = X 368927.797 
  = Y 257370.986   = Y 257334.406 

 73النقطة 
  = X 368745.997  74النقطة 

  = X 368741.373 
  = Y 257307.986   = Y 257307.233 

 75النقطة 
  = X 368737.477  76النقطة 

  = X 368717.096 
  = Y 257325.193   = Y 257388.444 

 77النقطة 
  = X 368638.717  78النقطة 

  = X 368660.637 
  = Y 257388.610   = Y 257314.916 

 79النقطة 
  = X 368663.940  80النقطة 

  = X 368548.037 
  = Y 257294.627   = Y 257275.756 

 81النقطة 
  = X 368350.387  82النقطة 

  = X 368153.337 
  = Y 257243.466   = Y 257211.126 

 83النقطة 
  = X 367956.807  84النقطة 

  = X 367874.338 
  = Y 257179.106   = Y 257165.654 

 85النقطة 
  = X 367769.487  86النقطة 

  = X 366430.167 
  = Y 257304.646   = Y 257152.016 

 87النقطة 
  = X 366328.453  88النقطة 

  = X 366178.229 
  = Y 256909.402   = Y 256491.965 

 89النقطة 
  = X 366084.222  90النقطة 

  = X 365426.381 
  = Y 256369.399   = Y 255823.073 

 91النقطة 
  = X 364505.145  92النقطة 

  = X 364130.927 
  = Y 254872.213   = Y 254523.762 

 93النقطة 
  = X 363590.584 

 94النقطة 
  = X 363029.555 

  = Y 254213.596   = Y 254005.645 

 95النقطة 
  = X 362569.776 

 96النقطة 
  = X 362188.120 

  = Y 254162.653   = Y 253926.113 

 97النقطة 
  = X 362137.974 

 98النقطة 
  = X 361580.020 

  = Y 253688.011   = Y 253339.971 

 99النقطة 
  = X 361593.031 

 100النقطة 
  = X 361548.023 

  = Y 253300.031   = Y 253268.033 
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 49النقطة 
  = X 366143.035  50النقطة 

  = X 367082.397 
  = Y 252711.906   = Y 252982.665 

 51النقطة 
  = X 367389.511  52النقطة 

  = X 368211.671 
  = Y 253124.371   = Y 253642.788 

 53النقطة 
  = X 368221.235  54النقطة 

  = X 368276.321 
  = Y 253756.555   = Y 253821.752 

 55النقطة 
  = X 368357.878  56النقطة 

  = X 368879.186 
  = Y 253914.566   = Y 254163.317 

 57النقطة 
  = X 371300.746  58النقطة 

  = X 370245.012 
  = Y 255215.852   = Y 255554.991 

 59النقطة 
  = X 370204.130  60النقطة 

  = X 369895.007 
  = Y 256015.683   = Y 255977.442 

 61النقطة 
  = X 369901.887  62النقطة 

  = X 368719.077 
  = Y 255896.736   = Y 255760.666 

 63النقطة 
  = X 368719.017  64النقطة 

  = X 368604.408 
  = Y 255832.846   = Y 256607.737 

 65النقطة 
  = X 369216.326  66النقطة 

  = X 369369.367 
  = Y 257241.629   = Y 257469.846 

 67النقطة 
  = X 369309.567  68النقطة 

  = X 369280.687 
  = Y 257419.946   = Y 257407.096 

 69النقطة 
  = X 369231.997  70النقطة 

  = X 369189.817 
  = Y 257390.226   = Y 257379.966 

 71النقطة 
  = X 369139.607  72النقطة 

  = X 368927.797 
  = Y 257370.986   = Y 257334.406 

 73النقطة 
  = X 368745.997  74النقطة 

  = X 368741.373 
  = Y 257307.986   = Y 257307.233 

 75النقطة 
  = X 368737.477  76النقطة 

  = X 368717.096 
  = Y 257325.193   = Y 257388.444 

 77النقطة 
  = X 368638.717  78النقطة 

  = X 368660.637 
  = Y 257388.610   = Y 257314.916 

 79النقطة 
  = X 368663.940  80النقطة 

  = X 368548.037 
  = Y 257294.627   = Y 257275.756 

 81النقطة 
  = X 368350.387  82النقطة 

  = X 368153.337 
  = Y 257243.466   = Y 257211.126 

 83النقطة 
  = X 367956.807  84النقطة 

  = X 367874.338 
  = Y 257179.106   = Y 257165.654 

 85النقطة 
  = X 367769.487  86النقطة 

  = X 366430.167 
  = Y 257304.646   = Y 257152.016 

 87النقطة 
  = X 366328.453  88النقطة 

  = X 366178.229 
  = Y 256909.402   = Y 256491.965 

 89النقطة 
  = X 366084.222  90النقطة 

  = X 365426.381 
  = Y 256369.399   = Y 255823.073 

 91النقطة 
  = X 364505.145  92النقطة 

  = X 364130.927 
  = Y 254872.213   = Y 254523.762 

 93النقطة 
  = X 363590.584 

 94النقطة 
  = X 363029.555 

  = Y 254213.596   = Y 254005.645 

 95النقطة 
  = X 362569.776 

 96النقطة 
  = X 362188.120 

  = Y 254162.653   = Y 253926.113 

 97النقطة 
  = X 362137.974 

 98النقطة 
  = X 361580.020 

  = Y 253688.011   = Y 253339.971 

 99النقطة 
  = X 361593.031 

 100النقطة 
  = X 361548.023 

  = Y 253300.031   = Y 253268.033 
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 101النقطة 
  = X 361512.016  102النقطة 

  = X 361312.996 
  = Y 253269.017   = Y 253152.978 

 103النقطة 
  = X 361192.610  104النقطة 

  = X 361104.973 
  = Y 253081.800   = Y 253029.980 

 105النقطة 
  = X 360979.025  106النقطة 

  = X 360856.028 
  = Y 252969.994   = Y 252891.021 

 107النقطة 
  = X 360876.981 

 
  

  = Y 251545.988   
 

 جماعة بوجنيبة.بطريق غير مصنفة تربط جماعة بولنوار ب ابط فيما بينهتتر  106إلى   98النقط من -
 الرابطة بين مدينة برشيد ومدينة تادلة. 11الطريق الوطنية رقم بفيما بينهما  انبطتتر 86و  85النقطتان -
 الحديدية.خط السكة ب ابط فيما بينهتتر 74إلى  66النقط من  -
 خط السكة الحديدية.ب ابط فيما بينهتتر 84إلى  79النقط من  -

 

1 - النقط من 66 إلى 74 ترتبط فيما بينها بخط السكة الحديدية.

2 - النقط من 79 إلى 84 ترتبط فيما بينها بخط السكة الحديدية.

3 - النقطتان 85 و 86 ترتبطان فيما بينهما بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينة برشيد ومدينة تادلة.

4 - النقط من 98 إلى 106 ترتبط فيما بينهما بطريق غير مصنفة تربط جماعة بولنوار بجماعة بوجنيبة.

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9. )7)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيبئ1يمزوي

بلتابعةيإلقل مي 2يبكة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة بئر مزوي التابعة إلقليم خريبكة، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بئر مزوي
 التابعة إلقليم خريبكة كما يبينها الخط المضلع

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

 

 1النقطة 
  = X 371319.47 

 2النقطة 
  = X 372175.01 

  = Y 255209.82   = Y 254935.00 

 3النقطة 
  = X 372159.08 

 4النقطة 
  = X 373469.02 

  = Y 256253.91   = Y 255931.79 

 5النقطة 
  = X 376611.69 

 6النقطة 
  = X 376984.38 

  = Y 256267.16   = Y 256216.52 

 7النقطة 
  = X 376946.00 

 8النقطة 
  = X 376753.28 

  = Y 256447.00   = Y 257093.53 

 9النقطة 
  = X 377266.47 

 10النقطة 
  = X 378808.41 

  = Y 257686.28   = Y 257419.37 

 11النقطة 
  = X 379296.67 

 12النقطة 
  = X 379439.70 

  = Y 257305.46   = Y 258248.65 

 13النقطة 
  = X 379399.03 

 14النقطة 
  = X 380107.95 

  = Y 258771.78   = Y 260454.79 

 15النقطة 
  = X 380170.25 

 16النقطة 
  = X 380153.11 

  = Y 260795.56   = Y 260870.65 

 17النقطة 
  = X 380157.69 

 18النقطة 
  = X 380277.67 

  = Y 260998.38   = Y 261177.07 

 19النقطة 
  = X 380353.88 

 20النقطة 
  = X 380358.49 

  = Y 261502.57   = Y 261715.15 

 21النقطة 
  = X 381559.41 

 22النقطة 
  = X 382849.29 

  = Y 262708.76   = Y 262368.24 

 23النقطة 
  = X 383110.33 

 24النقطة 
  = X 383929.94 

  = Y 262223.86   = Y 261320.78 

 25النقطة 
  = X 384469.41 

 26النقطة 
  = X 384821.01 

  = Y 260689.28   = Y 259932.00 

 27النقطة 
  = X 384554.97 

 28النقطة 
  = X 384311.02 

  = Y 259568.98   = Y 259236.98 

 29النقطة 
  = X 384075.01 

 30النقطة 
  = X 383689.00 

  = Y 258744.99   = Y 257979.01 

 31النقطة 
  = X 383576.97 

 32النقطة 
  = X 383468.04 

  = Y 257552.00   = Y 257206.00 

 33النقطة 
  = X 383179.98 

 34النقطة 
  = X 382996.02 

  = Y 256749.03   = Y 256401.98 

 35النقطة 
  = X 382852.97 

 36النقطة 
  = X 382683.00 

  = Y 255926.02   = Y 255376.99 

 37النقطة 
  = X 382505.01 

 38النقطة 
  = X 382396.99 

  = Y 254892.04   = Y 254552.02 

 39النقطة 
  = X 381897.96 

 40النقطة 
  = X 381522.01 

  = Y 254011.01   = Y 253742.01 
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 41النقطة 
  = X 381252.03 

 42النقطة 
  = X 380498.01 

  = Y 253474.01   = Y 253182.02 

 43النقطة 
  = X 380157.01 

 44النقطة 
  = X 379784.00 

  = Y 252905.99   = Y 252800.01 

 45النقطة 
  = X 379584.98 

 46النقطة 
  = X 379510.78 

  = Y 252306.96   = Y 252055.14 

 47النقطة 
  = X 379847.02 

 48النقطة 
  = X 380175.17 

  = Y 251928.97   = Y 251910.40 

 49النقطة 
  = X 380143.95 

 50النقطة 
  = X 379966.85 

  = Y 251879.60   = Y 251847.79 

 51النقطة 
  = X 379737.42 

 52النقطة 
  = X 379641.07 

  = Y 251805.65   = Y 251726.89 

 53النقطة 
  = X 379683.65 

 54النقطة 
  = X 379344.50 

  = Y 251515.65   = Y 251061.99 

 55النقطة 
  = X 379264.03 

 56النقطة 
  = X 379188.65 

  = Y 251009.52   = Y 251044.93 

 57النقطة 
  = X 378950.87 

 58النقطة 
  = X 378796.22 

  = Y 251065.76   = Y 251104.65 

 59النقطة 
  = X 378618.15 

 60النقطة 
  = X 378454.78 

  = Y 251120.65   = Y 251166.82 

 61النقطة 
  = X 378321.72 

 62النقطة 
  = X 378281.53 

  = Y 251164.98   = Y 251166.58 

 63النقطة 
  = X 378010.10 

 64النقطة 
  = X 377867.31 

  = Y 251177.36   = Y 251200.13 

 65النقطة 
  = X 377836.36 

 66النقطة 
  = X 377787.74 

  = Y 251221.55   = Y 251268.13 

 67النقطة 
  = X 377778.10 

 68النقطة 
  = X 377830.94 

  = Y 251300.23   = Y 251470.58 

 69النقطة 
  = X 377531.29 

 70النقطة 
  = X 377454.16 

  = Y 251595.74   = Y 251690.14 

 71النقطة 
  = X 376717.72 

 72النقطة 
  = X 375508.85 

  = Y 251747.60   = Y 251857.42 

 73النقطة 
  = X 374860.45 

 74النقطة 
  = X 374377.31 

  = Y 252657.07   = Y 252559.36 

 75النقطة 
  = X 374393.08 

 76النقطة 
  = X 373477.31 

  = Y 251911.66   = Y 251949.56 

 77النقطة 
  = X 373495.15 

 78النقطة 
  = X 370418.36 

  = Y 251841.14   = Y 250788.33 

 79النقطة 
  = X 369874.17 

 80النقطة 
  = X 369388.90 

  = Y 250904.21   = Y 251218.41 

 81النقطة 
  = X 369386.98 

 82النقطة 
  = X 368420.02 

  = Y 251549.99   = Y 251570.04 

 83النقطة 
  = X 366976.92 

 84النقطة 
  = X 366435.46 

  = Y 249560.30   = Y 249275.77 
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 85النقطة 
  = X 366175.60 

 86النقطة 
  = X 365567.99 

  = Y 249125.90   = Y 248801.99 

 87النقطة 
  = X 364876.00 

 88النقطة 
  = X 364553.00 

  = Y 248694.04   = Y 248783.00 

 89النقطة 
  = X 364096.01 

 90النقطة 
  = X 363654.97 

  = Y 248807.22   = Y 249203.51 

 91النقطة 
  = X 363409.33 

 92النقطة 
  = X 364055.69 

  = Y 249880.62   = Y 250744.03 

 93النقطة 
  = X 364424.40 

 94النقطة 
  = X 364658.77 

  = Y 251698.29   = Y 251811.04 

 95النقطة 
  = X 364941.78 

 96النقطة 
  = X 365039.25 

  = Y 251947.03   = Y 252025.62 

 97النقطة 
  = X 365293.73 

 98النقطة 
  = X 366011.18 

  = Y 252132.03   = Y 252613.79 

 99النقطة 
  = X 366143.04 

 100النقطة 
  = X 367082.40 

  = Y 252711.91   = Y 252982.67 

 101النقطة 
  = X 367389.51 

 102النقطة 
  = X 368211.67 

  = Y 253124.37   = Y 253642.79 

 103النقطة 
  = X 368221.24 

 104النقطة 
  = X 368276.32 

  = Y 253756.56   = Y 253821.75 

 105النقطة 
  = X 368357.88 

 106النقطة 
  = X 368879.19 

  = Y 253914.57   = Y 254163.32 

 107النقطة 
  = X 371300.74 

 
  

  = Y 255215.85 
 

  
  

  312 رقم الطريق الجهويةا بترتبط فيما بينه 11و 10و 9النقط. 
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ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 731.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيآيتيع الي

بلتابعةيإلقل مي 2يبكة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة آيت عمار التابعة إلقليم خريبكة، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



99273 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 يت عمارآجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم خريبكة كما يبينها الخط المضلع 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

 
  

 
  

 1النقطة 
  = X 381353.337 

 2النقطة 
  = X 379679.870 

  = Y 264689.109   = Y 265584.750 

 3النقطة 
  = X 378277.750 

 4النقطة 
  = X 378629.490 

  = Y 266831.420   = Y 268030.230 

 5النقطة 
  = X 377921.340 

 6النقطة 
  = X 377119.130 

  = Y 267669.940   = Y 268442.180 

 7النقطة 
  = X 377855.660 

 8النقطة 
  = X 376943.170 

  = Y 268989.570   = Y 270225.910 

 9النقطة 
  = X 377351.130 

 10النقطة 
  = X 377636.340 

  = Y 271429.540   = Y 272598.680 

 11النقطة 
  = X 377827.710 

 12النقطة 
  = X 378414.270 

  = Y 273320.200   = Y 273279.960 

 13النقطة 
  = X 378590.080 

 14النقطة 
  = X 379262.830 

  = Y 273722.450   = Y 273364.140 

 15النقطة 
  = X 379595.890 

 16النقطة 
  = X 380271.990 

  = Y 273888.450   = Y 274045.640 

 17النقطة 
  = X 380342.650 

 18النقطة 
  = X 380270.620 

  = Y 274580.140   = Y 274750.510 

 19النقطة 
  = X 380704.520 

 20النقطة 
  = X 380828.090 

  = Y 275011.370   = Y 275697.690 

 21النقطة 
  = X 381248.770 

 22النقطة 
  = X 382974.400 

  = Y 276111.220   = Y 277449.880 

 23النقطة 
  = X 383736.350 

 24النقطة 
  = X 384944.600 

  = Y 277274.330   = Y 278258.100 

 25النقطة 
  = X 385221.170 

 26النقطة 
  = X 386605.220 

  = Y 278701.790   = Y 278990.520 

 27النقطة 
  = X 388140.230 

 28النقطة 
  = X 389815.280 

  = Y 278744.590   = Y 279277.570 

 29النقطة 
  = X 390092.980 

 30النقطة 
  = X 390567.300 

  = Y 279489.170   = Y 279781.760 

 31النقطة 
  = X 391202.220 

 32النقطة 
  = X 391427.620 

  = Y 279845.890   = Y 279320.260 

 33النقطة 
  = X 390088.510 

 34النقطة 
  = X 389411.580 

  = Y 276960.470   = Y 276343.180 
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 35النقطة 
  = X 386442.970 

 36النقطة 
  = X 386123.900 

  = Y 273222.000   = Y 272450.550 

 37النقطة 
  = X 385930.720 

 38النقطة 
  = X 385675.450 

  = Y 272122.740   = Y 271158.420 

 39النقطة 
  = X 385512.240 

 40النقطة 
  = X 385425.980 

  = Y 271124.930   = Y 270734.000 

 41النقطة 
  = X 385349.810 

 42النقطة 
  = X 384946.060 

  = Y 270476.580   = Y 269548.970 

 43النقطة 
  = X 384640.790 

 44النقطة 
  = X 384399.040 

  = Y 269158.380   = Y 268801.140 

 45النقطة 
  = X 383992.610 

 46النقطة 
  = X 383147.170 

  = Y 268082.700   = Y 266995.940 

 47النقطة 
  = X 382628.870 

 
  

  = Y 266368.050   
  

 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 739.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيقصبةيبلط2ش
بلتابعةيإلقل مي 2يبكة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة قصبة الطرش التابعة إلقليم خريبكة، كما هي  تعين، كما هو 
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



99275 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة قصبة الطرش
 التابعة إلقليم خريبكة كما يبينها الخط المضلع 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 
  

 
  

 X 384469.41 =   2النقطة  X 384821.01 =   1النقطة 
  = Y 259932.00   = Y 260689.28 

 X 383110.33 =   4النقطة  X 383929.94 =   3النقطة 
  = Y 261320.78   = Y 262223.86 

 X 381559.41 =   6النقطة  X 382849.29 =   5النقطة 
  = Y 262368.24   = Y 262708.76 

 X 380505.21 =   8النقطة  X 381494.86 =   7النقطة 
  = Y 263306.60   = Y 263737.39 

 X 383147.17 =   10النقطة  X 381353.34 =   9النقطة 
  = Y 264689.11   = Y 266995.94 

 X 386631.90 =   12النقطة  X 385192.53 =   11النقطة 
  = Y 264064.59   = Y 264706.35 

 X 387120.90 =   14النقطة  X 386767.04 =   13النقطة 
  = Y 263956.40   = Y 264492.24 

 X 388232.50 =   16النقطة  X 387411.97 =   15النقطة 
  = Y 264283.77   = Y 263901.88 

 X 388835.03 =   18النقطة  X 388359.90 =   17النقطة 
  = Y 263817.20   = Y 263928.20 

 X 389563.35 =   20النقطة  X 389102.08 =   19النقطة 
  = Y 263577.02   = Y 264116.17 

 X 389814.42 =   22النقطة  X 389689.05 =   21النقطة 
  = Y 264156.89   = Y 263588.92 

 X 390113.09 =   24النقطة  X 389948.97 =   23النقطة 
  = Y 263916.69   = Y 263966.95 

 X 391064.03 =   26النقطة  X 390856.71 =   25النقطة 
  = Y 263602.70   = Y 263084.84 

 X 393346.68 =   28النقطة  X 392307.45 =   27النقطة 
  = Y 263279.49   = Y 263096.23 

 X 394297.83 =   30النقطة  X 394215.08 =   29النقطة 
  = Y 262924.68   = Y 262416.74 

 X 395477.83 =   32النقطة  X 395229.52 =   31النقطة 
  = Y 261736.53   = Y 261354.69 

 X 393624.80 =   34النقطة  X 394808.49 =   33النقطة 
  = Y 260488.21   = Y 261254.95 

 X 393152.99 =   36النقطة  X 393189.33 =   35النقطة 
  = Y 261014.68   = Y 260770.00 

 X 393272.33 =   38النقطة  X 393313.25 =   37النقطة 
  = Y 260719.51   = Y 260397.33 

 X 393512.32 =   40النقطة  X 393045.82 =   39النقطة 
  = Y 260288.94   = Y 260027.73 

 X 392670.00 =   42النقطة  X 393258.30 =   41النقطة 
  = Y 259712.30   = Y 258168.76 

 X 392641.05 =   44النقطة  X 392455.85 =   43النقطة 
  = Y 257909.46   = Y 257742.22 

 X 392316.13 =   46النقطة  X 392560.53 =   45النقطة 
  = Y 257137.75   = Y 257535.60 

 X 392206.13 =   48النقطة  X 392414.96 =   47النقطة 
  = Y 256488.54   = Y 256126.07 
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 X 392259.64 =   50النقطة  X 392582.22 =   49النقطة 
  = Y 255537.64   = Y 255295.05 

 X 391145.95 =   52النقطة  X 391742.03 =   51النقطة 
  = Y 255183.25   = Y 255502.03 

 X 390323.01 =   54النقطة  X 390592.99 =   53النقطة 
  = Y 255736.98   = Y 255827.00 

 X 389692.97 =   56النقطة  X 390053.04 =   55النقطة 
  = Y 255827.00   = Y 255827.00 

 X 388892.38 =   58النقطة  X 389579.80 =   57النقطة 
  = Y 255855.69   = Y 256484.85 

 X 388740.04 =   60النقطة  X 388775.95 =   59النقطة 
  = Y 256835.73   = Y 257118.78 

 X 387742.05 =   62النقطة  X 388161.67 =   61النقطة 
  = Y 257915.23   = Y 257803.48 

 X 386686.54 =   64النقطة  X 387088.43 =   63النقطة 
  = Y 258599.70   = Y 258891.73 

 X 385343.42 =   65النقطة 
   

  = Y 259640.02 
   

 
 3515الطريق اإلقليمية رقم بفيما بينهما  انبطتتر 7و 6تان النقط. 
 3513اإلقليمية رقم الطريق بفيما بينهما  انبطتتر 9و 8 تانالنقط. 
 311الجهوية رقم  الطريقبفيما بينهما  انبطتتر 36و 35 تانالنقط. 
  401رقم  الطريق الجهويةا ببط فيما بينهتتر 61و 60و 59و 58و 57النقط. 

 
ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 9.)73)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيصف2وي

بلتابعةيإلقل ميصف2و

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 
الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة صفرو التابعة إلقليم صفرو، كما هي مرسومة   تعين، كما هو 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

550748.56=X 550311.81=X
360853.86=Y 360690.00=Y
551089.27=X 550957.85=X
361059.50=Y 360959.72=Y
552086.46=X 552045.52=X
360421.23=Y 360902.02=Y
552880.84=X 552550.52=X
360474.45=Y 360364.84=Y
553757.03=X 553463.12=X
360566.82=Y 360579.02=Y
555411.16=X 555269.44=X
358251.44=Y 358919.17=Y
555420.37=X 555426.83=X
358201.64=Y 358246.61=Y
555614.61=X 555734.93=X
357718.39=Y 358074.26=Y
554182.61=X 554626.54=X
358067.25=Y 357660.03=Y
553861.69=X 553934.08=X
358145.35=Y 358147.78=Y
553568.90=X 553650.14=X
358121.79=Y 358148.76=Y
553370.73=X 553487.70=X
358018.60=Y 358081.81=Y
553270.94=X 553332.05=X
357870.91=Y 357954.27=Y
553106.92=X 553211.77=X
357723.72=Y 357797.44=Y
552982.70=X 553099.30=X
357682.75=Y 357713.74=Y
552750.64=X 552905.36=X
357628.11=Y 357662.56=Y
552673.42=X 552598.64=X
357222.43=Y 357459.24=Y
552644.90=X 552658.80=X
356988.99=Y 357091.87=Y
552710.58=X 552635.58=X
356601.86=Y 356878.23=Y
552363.89=X 552664.97=X
356435.88=Y 356587.78=Y
552268.05=X 552332.07=X
356528.28=Y 356443.61=Y
552072.98=X 552126.93=X
356848.25=Y 356860.68=Y
551916.65=X 551912.03=X
356866.42=Y 356861.22=Y

36النقطة 

38النقطة 

40النقطة 

42النقطة 

44النقطة 

46النقطة 

34النقطة 

12النقطة 

14النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

22النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

30النقطة 

32النقطة 

37النقطة 

39النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

45النقطة 

35النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

33النقطة 

11النقطة 

      جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة صفرو التابعة إلقليم صفرو
:  كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

9النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

10النقطة 



99277 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

550748.56=X 550311.81=X
360853.86=Y 360690.00=Y
551089.27=X 550957.85=X
361059.50=Y 360959.72=Y
552086.46=X 552045.52=X
360421.23=Y 360902.02=Y
552880.84=X 552550.52=X
360474.45=Y 360364.84=Y
553757.03=X 553463.12=X
360566.82=Y 360579.02=Y
555411.16=X 555269.44=X
358251.44=Y 358919.17=Y
555420.37=X 555426.83=X
358201.64=Y 358246.61=Y
555614.61=X 555734.93=X
357718.39=Y 358074.26=Y
554182.61=X 554626.54=X
358067.25=Y 357660.03=Y
553861.69=X 553934.08=X
358145.35=Y 358147.78=Y
553568.90=X 553650.14=X
358121.79=Y 358148.76=Y
553370.73=X 553487.70=X
358018.60=Y 358081.81=Y
553270.94=X 553332.05=X
357870.91=Y 357954.27=Y
553106.92=X 553211.77=X
357723.72=Y 357797.44=Y
552982.70=X 553099.30=X
357682.75=Y 357713.74=Y
552750.64=X 552905.36=X
357628.11=Y 357662.56=Y
552673.42=X 552598.64=X
357222.43=Y 357459.24=Y
552644.90=X 552658.80=X
356988.99=Y 357091.87=Y
552710.58=X 552635.58=X
356601.86=Y 356878.23=Y
552363.89=X 552664.97=X
356435.88=Y 356587.78=Y
552268.05=X 552332.07=X
356528.28=Y 356443.61=Y
552072.98=X 552126.93=X
356848.25=Y 356860.68=Y
551916.65=X 551912.03=X
356866.42=Y 356861.22=Y

36النقطة 

38النقطة 

40النقطة 

42النقطة 

44النقطة 

46النقطة 

34النقطة 

12النقطة 

14النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

22النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

30النقطة 

32النقطة 

37النقطة 

39النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

45النقطة 

35النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

33النقطة 

11النقطة 

      جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة صفرو التابعة إلقليم صفرو
:  كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

9النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

10النقطة 
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551960.04=X 551924.42=X
356922.01=Y 356898.10=Y
551980.62=X 552010.82=X
357157.38=Y 357082.42=Y
551813.19=X 551920.74=X
357269.16=Y 357212.41=Y
551418.04=X 551455.85=X
357624.85=Y 357611.22=Y
551345.86=X 551374.06=X
357752.96=Y 357679.97=Y
551178.07=X 551291.82=X
357935.91=Y 357831.74=Y
551150.88=X 551116.43=X
358007.91=Y 357949.42=Y
551122.73=X 551139.74=X
358072.99=Y 358048.38=Y
551081.37=X 551123.16=X
358194.34=Y 358179.74=Y
551008.93=X 551058.53=X
358186.05=Y 358196.20=Y
550851.96=X 550978.02=X
358261.56=Y 358211.59=Y
550718.72=X 550697.22=X
358675.47=Y 358660.49=Y
550682.22=X 550704.32=X
358819.57=Y 358770.28=Y
550590.68=X 550634.49=X
358856.65=Y 358833.16=Y
550501.08=X 550542.98=X
358901.64=Y 358864.30=Y
550422.43=X 550496.93=X
358971.32=Y 358935.22=Y
550459.87=X 550399.88=X
359539.87=Y 359285.37=Y
550806.37=X 550648.18=X
360092.85=Y 359970.36=Y

550798.07=X
360357.50=Y

.504 تحادي حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 15 و14بين النقطتين 
.503 تحادي حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 38 و37 و36 و35 و34بين النقط 
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 733.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيأوالسيبمكوسو

بلتابعةيإلقل ميصف2و

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أوالد امكودو التابعة إلقليم صفرو، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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572998.61=X 572843.51=X
357510.44=Y 357497.49=Y
573251.47=X 573156.17=X
357690.27=Y 357685.60=Y
573472.81=X 573290.58=X
357834.29=Y 357769.64=Y
573538.25=X 573506.99=X
358107.59=Y 358040.14=Y
573913.92=X 573740.41=X
358323.95=Y 358160.53=Y
574654.76=X 574349.15=X
358522.26=Y 358540.78=Y
574727.76=X 574702.21=X
358571.54=Y 358569.71=Y
574802.41=X 574777.05=X
358784.12=Y 358653.67=Y
574994.48=X 574950.61=X
358806.70=Y 358830.08=Y
575355.91=X 575288.24=X
358805.57=Y 358824.81=Y
575614.37=X 575376.08=X
358768.06=Y 358766.19=Y
575875.30=X 575812.59=X
358920.33=Y 358813.10=Y
576187.54=X 575962.54=X
359112.55=Y 358936.83=Y
576546.60=X 576230.69=X
359407.93=Y 359180.10=Y
576768.61=X 576649.44=X
359457.13=Y 359460.13=Y
577606.49=X 576915.19=X
359467.79=Y 359501.78=Y
577921.47=X 577649.34=X
359806.33=Y 359570.91=Y
578150.00=X 578138.79=X
359827.00=Y 359866.81=Y
578421.49=X 578344.01=X
359499.32=Y 359685.80=Y
578688.92=X 578584.78=X
359400.91=Y 359396.15=Y
578773.43=X 578748.18=X
359429.33=Y 359426.18=Y
579267.34=X 578937.70=X
359224.00=Y 359371.20=Y
579439.45=X 579336.94=X
359001.52=Y 359047.68=Y
579617.96=X 579490.70=X
358885.48=Y 358929.16=Y
579697.78=X 579658.96=X
358856.95=Y 358859.93=Y
579774.07=X 579721.21=X
358770.40=Y 358845.18=Y
579954.32=X 579829.87=X
358619.63=Y 358745.88=Y

      جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد امكودو التابعة إلقليم صفرو
:  كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

: 50النقطة 

: 52النقطة 

: 54النقطة 
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: 44النقطة 
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: 48النقطة 
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: 51النقطة 

: 53النقطة 

: 13النقطة 

: 15النقطة 

: 17النقطة 

: 19النقطة 

: 21النقطة 

: 23النقطة 

: 1النقطة 

: 3النقطة 

: 5النقطة 

: 7النقطة 

: 9النقطة 

: 11النقطة 

: 37النقطة 

: 39النقطة 

: 41النقطة 

: 43النقطة 

: 45النقطة 

: 47النقطة 

: 25النقطة 

: 27النقطة 

: 29النقطة 

: 31النقطة 

: 33النقطة 
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580350.46=X 580237.39=X
358430.87=Y 358476.13=Y
580507.21=X 580470.95=X
358328.57=Y 358349.81=Y
580660.10=X 580631.13=X
358443.33=Y 358408.92=Y
580772.39=X 580744.29=X
358526.41=Y 358511.17=Y
580819.61=X 580834.02=X
358655.48=Y 358624.98=Y
580885.99=X 580874.64=X
358937.50=Y 358735.68=Y
580868.02=X 580863.66=X
358982.22=Y 358947.66=Y
580868.40=X 580844.96=X
359123.39=Y 359050.40=Y
580898.30=X 580895.81=X
359210.24=Y 359172.51=Y
580877.71=X 580894.71=X
359312.60=Y 359265.55=Y
581102.98=X 581060.57=X
359573.74=Y 359481.47=Y
581144.47=X 581121.78=X
359598.79=Y 359580.81=Y
581232.14=X 581186.52=X
359562.97=Y 359556.65=Y
581307.98=X 581243.90=X
359634.76=Y 359581.84=Y
581389.37=X 581349.45=X
359637.42=Y 359662.78=Y
581492.63=X 581411.20=X
359637.31=Y 359639.58=Y
581575.23=X 581585.64=X
359380.07=Y 359557.06=Y
582465.62=X 581773.76=X
359637.18=Y 359267.61=Y
584532.58=X 583543.74=X
358520.51=Y 358503.98=Y
584928.79=X 584702.18=X
358630.74=Y 358656.42=Y
585203.77=X 584996.17=X
358526.42=Y 358647.14=Y
585375.28=X 585279.69=X
358444.91=Y 358475.70=Y
585580.79=X 585458.51=X
358561.39=Y 358465.42=Y
585783.23=X 585683.76=X
358575.05=Y 358593.93=Y
585642.19=X 585882.94=X
358356.35=Y 358528.49=Y
585500.79=X 585631.04=X
358177.18=Y 358269.27=Y
585640.60=X 585625.78=X
357675.04=Y 357777.70=Y
585615.68=X 585615.27=X
357573.99=Y 357619.46=Y
585464.62=X 585566.84=X
357363.10=Y 357482.62=Y
585426.17=X 585393.78=X
357218.44=Y 357287.34=Y

: 110النقطة 

: 112النقطة 

: 114النقطة 

: 98النقطة 

: 100النقطة 

: 102النقطة 

: 104النقطة 

: 106النقطة 

: 108النقطة 

: 86النقطة 

: 88النقطة 

: 90النقطة 

: 92النقطة 

: 94النقطة 

: 96النقطة 

: 74النقطة 

: 76النقطة 

: 78النقطة 

: 80النقطة 

: 82النقطة 

: 84النقطة 

: 62النقطة 

: 64النقطة 

: 66النقطة 

: 68النقطة 

: 70النقطة 

: 72النقطة 

: 56النقطة 

: 58النقطة 

: 60النقطة 

: 109النقطة 

: 111النقطة 

: 113النقطة 

: 97النقطة 

: 99النقطة 

: 101النقطة 

: 103النقطة 

: 105النقطة 

: 107النقطة 

: 85النقطة 

: 87النقطة 

: 89النقطة 

: 91النقطة 

: 93النقطة 

: 95النقطة 

: 73النقطة 

: 75النقطة 

: 77النقطة 

: 79النقطة 

: 81النقطة 

: 83النقطة 

: 61النقطة 

: 63النقطة 

: 65النقطة 

: 67النقطة 

: 69النقطة 

: 71النقطة 

: 55النقطة 

: 57النقطة 

: 59النقطة 
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585795.39=X 585694.69=X
356573.24=Y 356728.54=Y
587275.39=X 585748.25=X
355016.55=Y 356513.51=Y
587453.37=X 587411.08=X
354741.54=Y 354887.25=Y
587575.41=X 587489.87=X
354666.50=Y 354669.75=Y
587822.37=X 587714.07=X
354336.34=Y 354442.20=Y
588325.68=X 587891.27=X
353994.71=Y 354242.95=Y
588752.78=X 588404.16=X
353746.48=Y 353932.66=Y
589319.51=X 589037.52=X
353470.87=Y 353615.52=Y
589677.26=X 589575.05=X
353401.52=Y 353385.09=Y
590082.92=X 589753.92=X
353425.70=Y 353439.84=Y
590663.80=X 590336.62=X
353082.56=Y 353303.41=Y
590933.93=X 590798.86=X
352973.04=Y 353053.35=Y
591096.37=X 591074.47=X
352739.41=Y 352814.25=Y
591141.55=X 591101.39=X
352561.00=Y 352644.96=Y
591382.48=X 591207.26=X
352336.49=Y 352484.34=Y
591123.03=X 591234.97=X
352060.25=Y 352117.04=Y
590983.70=X 591038.86=X
352102.84=Y 352058.23=Y
590793.88=X 590893.65=X
352111.77=Y 352122.31=Y
590618.60=X 590704.64=X
352050.82=Y 352095.54=Y
590510.71=X 590560.19=X
352035.41=Y 352032.17=Y
590235.10=X 590375.44=X
352201.91=Y 352174.33=Y
590050.15=X 590145.06=X
352207.59=Y 352235.17=Y
589864.38=X 589917.11=X
352180.82=Y 352185.69=Y
589711.67=X 589728.90=X
351929.34=Y 352075.36=Y
589459.38=X 589621.62=X
351781.91=Y 351838.49=Y
589379.07=X 589379.07=X
351916.57=Y 351804.62=Y
589230.62=X 589342.56=X
351956.32=Y 351950.64=Y
589048.60=X 589112.69=X
352017.45=Y 352014.21=Y
588991.82=X 589021.02=X
351874.68=Y 351910.37=Y
588790.64=X 588901.77=X
351900.64=Y 351874.68=Y
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: 135النقطة 

: 137النقطة 

: 139النقطة 

: 141النقطة 

: 143النقطة 

: 121النقطة 

: 123النقطة 

: 125النقطة 

: 127النقطة 

: 129النقطة 

: 131النقطة 

: 115النقطة 

: 117النقطة 

: 119النقطة 



99283 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

588723.30=X 588737.91=X
351684.24=Y 351881.98=Y
588372.86=X 588659.42=X
351434.19=Y 351598.46=Y
588246.92=X 588308.98=X
351492.59=Y 351439.66=Y
588175.73=X 588212.24=X
351602.11=Y 351567.43=Y
587914.73=X 588042.49=X
351572.91=Y 351614.89=Y
587784.22=X 587788.79=X
351241.40=Y 351401.33=Y
587496.44=X 587707.56=X
351142.53=Y 351172.95=Y
587377.20=X 587421.00=X
351292.20=Y 351172.95=Y
587458.72=X 587450.21=X
351559.60=Y 351418.75=Y
587435.91=X 587434.69=X
351735.43=Y 351641.73=Y
587506.48=X 587468.76=X
351816.95=Y 351787.75=Y
587740.72=X 587643.98=X
351869.28=Y 351823.04=Y
587705.43=X 587762.63=X
351982.44=Y 351913.08=Y
587533.86=X 587604.44=X
351989.74=Y 351958.10=Y
587291.71=X 587381.76=X
352011.65=Y 352003.13=Y
587000.59=X 587149.35=X
351785.32=Y 351955.67=Y
587048.35=X 586993.29=X
351394.41=Y 351674.59=Y
586903.01=X 586996.03=X
351210.94=Y 351244.74=Y
586628.55=X 586788.90=X
351312.21=Y 351210.40=Y
586454.41=X 586551.75=X
351418.88=Y 351318.70=Y
586260.93=X 586372.20=X
351412.66=Y 351408.61=Y
585896.86=X 586085.71=X
351609.79=Y 351573.28=Y
585752.30=X 585797.32=X
351538.00=Y 351569.64=Y
585462.09=X 585575.26=X
351327.41=Y 351347.49=Y
585323.37=X 585359.88=X
351539.14=Y 351367.57=Y
585168.23=X 585210.21=X
351688.81=Y 351686.98=Y
585013.08=X 585095.22=X
351360.27=Y 351522.71=Y
584878.02=X 584947.38=X
351119.34=Y 351186.87=Y
584671.77=X 584801.36=X
351110.21=Y 351106.56=Y
584227.96=X 584291.74=X
350856.77=Y 350861.68=Y
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584031.72=X 584134.75=X
350797.90=Y 350807.71=Y
584115.12=X 584051.34=X
350654.40=Y 350718.18=Y
584242.68=X 584142.68=X
350507.22=Y 350648.89=Y
584380.05=X 584311.36=X
350412.78=Y 350467.97=Y
584546.85=X 584448.73=X
350285.22=Y 350402.97=Y
584689.13=X 584689.13=X
350103.70=Y 350172.38=Y
584806.87=X 584841.21=X
349848.58=Y 349907.46=Y
584973.68=X 584919.71=X
349554.63=Y 349721.03=Y
584870.65=X 584973.68=X
349362.89=Y 349362.89=Y
584998.21=X 584895.18=X
349009.65=Y 349112.68=Y
584871.92=X 584970.01=X
348942.75=Y 348956.43=Y
584677.81=X 584796.03=X
348861.90=Y 348981.66=Y
584082.66=X 584439.21=X
348722.14=Y 348867.72=Y
583463.63=X 583648.43=X
348123.14=Y 348362.19=Y
583003.79=X 583266.10=X
347960.86=Y 347975.00=Y
582413.56=X 582705.22=X
346770.40=Y 347538.77=Y
582043.34=X 582210.05=X
346347.66=Y 346384.71=Y
581762.33=X 581968.93=X
346094.78=Y 346212.45=Y
579118.81=X 579152.25=X
349503.72=Y 349602.84=Y
579083.43=X 579121.05=X
349453.97=Y 349472.09=Y
578818.84=X 579040.13=X
349481.48=Y 349402.17=Y
578742.10=X 578778.11=X
349629.25=Y 349599.86=Y
578575.56=X 578664.87=X
349637.48=Y 349593.00=Y
578470.54=X 578559.14=X
349817.27=Y 349676.53=Y
578394.07=X 578441.59=X
349809.72=Y 349832.86=Y
578285.98=X 578335.60=X
349782.99=Y 349789.47=Y
578238.04=X 578249.62=X
349809.94=Y 349791.24=Y
578134.19=X 578181.52=X
349869.94=Y 349855.48=Y
578089.80=X 578109.56=X
349828.53=Y 349843.03=Y
578098.84=X 578084.65=X
349755.40=Y 349789.41=Y

: 290النقطة 

: 292النقطة 

: 294النقطة 
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: 280النقطة 
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: 286النقطة 

: 288النقطة 

: 266النقطة 
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: 270النقطة 

: 272النقطة 

: 274النقطة 

: 276النقطة 

: 254النقطة 

: 256النقطة 

: 258النقطة 

: 260النقطة 

: 262النقطة 

: 264النقطة 

: 242النقطة 

: 244النقطة 

: 246النقطة 

: 248النقطة 

: 250النقطة 

: 252النقطة 

: 236النقطة 

: 238النقطة 

: 240النقطة 

: 289النقطة 

: 291النقطة 

: 293النقطة 

: 277النقطة 

: 279النقطة 

: 281النقطة 

: 283النقطة 

: 285النقطة 

: 287النقطة 

: 265النقطة 

: 267النقطة 

: 269النقطة 

: 271النقطة 

: 273النقطة 

: 275النقطة 

: 253النقطة 

: 255النقطة 

: 257النقطة 

: 259النقطة 

: 261النقطة 

: 263النقطة 

: 241النقطة 

: 243النقطة 

: 245النقطة 

: 247النقطة 

: 249النقطة 

: 251النقطة 

: 235النقطة 

: 237النقطة 

: 239النقطة 
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578128.85=X 578113.65=X
349670.56=Y 349707.04=Y
578137.39=X 578140.31=X
349585.56=Y 349604.87=Y
578067.53=X 578111.18=X
349560.26=Y 349570.01=Y
577944.97=X 578014.26=X
349599.83=Y 349572.69=Y
577764.06=X 577923.63=X
349602.82=Y 349596.20=Y
577698.92=X 577717.45=X
349670.06=Y 349651.91=Y
577677.54=X 577675.86=X
349609.05=Y 349633.27=Y
577633.93=X 577642.85=X
349470.20=Y 349535.07=Y
577641.93=X 577640.26=X
349402.50=Y 349425.74=Y
577606.94=X 577615.17=X
349367.10=Y 349393.88=Y
577561.37=X 577598.90=X
349223.78=Y 349316.09=Y
575228.21=X 577561.00=X
348392.08=Y 349208.94=Y
574237.61=X 574410.87=X
348985.93=Y 348686.50=Y
573900.58=X 573915.19=X
349047.67=Y 349036.87=Y
573569.14=X 573637.81=X
349226.59=Y 349084.65=Y
573375.73=X 573361.69=X
350357.74=Y 350349.53=Y
573343.55=X 573373.57=X
350516.74=Y 350461.58=Y
573293.29=X 573315.56=X
350719.85=Y 350637.21=Y
573263.97=X 573289.30=X
350868.75=Y 350778.60=Y
573289.36=X 573291.42=X
351562.60=Y 351031.32=Y
573324.65=X 573350.06=X
351889.45=Y 351827.80=Y
573275.94=X 573322.99=X
352176.81=Y 352091.90=Y
573211.16=X 573236.09=X
352196.47=Y 352183.30=Y
573191.41=X 573190.61=X
352245.77=Y 352219.06=Y
573174.78=X 573181.39=X
352275.80=Y 352256.07=Y
573184.90=X 573182.61=X
352317.91=Y 352292.18=Y
573185.06=X 573172.25=X
352361.43=Y 352348.47=Y
573282.97=X 573235.10=X
352421.01=Y 352379.61=Y
573304.59=X 573296.32=X
352453.32=Y 352429.52=Y
573302.70=X 573298.86=X
352505.23=Y 352487.89=Y

: 350النقطة 

: 352النقطة 

: 354النقطة 

: 338النقطة 

: 340النقطة 

: 342النقطة 

: 344النقطة 

: 346النقطة 

: 348النقطة 

: 326النقطة 

: 328النقطة 

: 330النقطة 

: 332النقطة 

: 334النقطة 

: 336النقطة 

: 314النقطة 

: 316النقطة 

: 318النقطة 

: 320النقطة 

: 322النقطة 

: 324النقطة 

: 302النقطة 

: 304النقطة 

: 306النقطة 

: 308النقطة 

: 310النقطة 

: 312النقطة 

: 296النقطة 

: 298النقطة 

: 300النقطة 

: 349النقطة 

: 351النقطة 

: 353النقطة 

: 337النقطة 

: 339النقطة 

: 341النقطة 

: 343النقطة 

: 345النقطة 

: 347النقطة 

: 325النقطة 

: 327النقطة 

: 329النقطة 

: 331النقطة 

: 333النقطة 

: 335النقطة 

: 313النقطة 

: 315النقطة 

: 317النقطة 

: 319النقطة 

: 321النقطة 

: 323النقطة 

: 301النقطة 

: 303النقطة 

: 305النقطة 

: 307النقطة 

: 309النقطة 

: 311النقطة 

: 295النقطة 

: 297النقطة 

: 299النقطة 
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573311.81=X 573316.91=X
352548.31=Y 352531.05=Y
573247.38=X 573270.93=X
352594.31=Y 352568.28=Y
573167.63=X 573232.17=X
352628.81=Y 352635.23=Y
573085.78=X 573121.41=X
352679.61=Y 352632.41=Y
573118.70=X 573111.42=X
352727.33=Y 352705.02=Y
573048.03=X 573111.64=X
352744.10=Y 352741.12=Y
573010.56=X 573024.95=X
352772.99=Y 352775.08=Y
573017.67=X 573004.91=X
352817.55=Y 352796.68=Y
572904.45=X 572984.99=X
352943.27=Y 352869.22=Y
572861.58=X 572894.33=X
353029.48=Y 352967.92=Y
572851.85=X 572839.97=X
353067.48=Y 353061.45=Y
573000.30=X 572907.05=X
353143.75=Y 353125.74=Y
573061.78=X 573053.69=X
353223.82=Y 353177.78=Y
573055.64=X 573044.63=X
353313.27=Y 353258.31=Y
573116.39=X 573088.16=X
353359.22=Y 353348.13=Y
573276.48=X 573195.31=X
353406.42=Y 353368.22=Y
573324.09=X 573314.39=X
353481.69=Y 353450.96=Y
573319.38=X 573309.82=X
353578.56=Y 353530.03=Y
573459.04=X 573384.64=X
353633.02=Y 353619.60=Y
573518.25=X 573491.16=X
353555.35=Y 353589.75=Y
573621.70=X 573568.03=X
353540.90=Y 353540.90=Y
573645.59=X 573645.96=X
353614.08=Y 353550.47=Y
573765.65=X 573663.44=X
353647.07=Y 353645.99=Y
573968.99=X 573831.09=X
353611.38=Y 353595.70=Y
574143.18=X 574139.93=X
353739.26=Y 353675.98=Y
574296.84=X 574215.65=X
353871.59=Y 353781.44=Y

574386.88=X
353952.71=Y

: 398النقطة 

: 400النقطة 

: 402النقطة 

: 404النقطة 

: 406النقطة 

: 386النقطة 

: 388النقطة 

: 390النقطة 

: 392النقطة 

: 394النقطة 

: 396النقطة 

: 374النقطة 

: 376النقطة 

: 378النقطة 

: 380النقطة 

: 382النقطة 

: 384النقطة 

: 362النقطة 

: 364النقطة 

: 366النقطة 

: 368النقطة 

: 370النقطة 

: 372النقطة 

: 356النقطة 

: 358النقطة 

: 360النقطة 

: 397النقطة 

: 399النقطة 

: 401النقطة 

: 403النقطة 

: 405النقطة 

: 407النقطة 

: 385النقطة 

: 387النقطة 

: 389النقطة 

: 391النقطة 

: 393النقطة 

: 395النقطة 

: 373النقطة 

: 375النقطة 

: 377النقطة 

: 379النقطة 

: 381النقطة 

: 383النقطة 

: 361النقطة 

: 363النقطة 

: 365النقطة 

: 367النقطة 

: 369النقطة 

: 371النقطة 

: 355النقطة 

: 357النقطة 

: 359النقطة 

.5045 تحادي حدود الجماعة الطريق اإلقليمية رقم 58 إلى 50بين النقط من 
. ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى نهر سبو271 و270النقطتان 
. ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى نهر سبو1 و407النقطتان 
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 ق2بليلوزي2يبلدب ل ةيلقمي 732.9)يصاسليفيي3يذييبلحجةي9221ي)5يأغدطسي 19)(يبتع ينيبلحدوسيبلت1بب ةيلج اعةيسبليبلح 2بء

بلتابعةيإلقل ميصف2و

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم قائمة 

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة دار الحمراء التابعة إلقليم صفرو، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1440 )5 أغسطس 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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581968.93=X 581762.33=X
346212.45=Y 346094.78=Y
582210.05=X 582043.34=X
346384.71=Y 346347.66=Y
582705.22=X 582413.56=X
347538.77=Y 346770.40=Y
583266.10=X 583003.79=X
347975.00=Y 347960.86=Y
583648.43=X 583463.63=X
348362.19=Y 348123.14=Y
584439.21=X 584082.66=X
348867.72=Y 348722.14=Y
584796.03=X 584677.81=X
348981.66=Y 348861.90=Y
584970.01=X 584871.92=X
348956.43=Y 348942.75=Y
584895.18=X 584998.21=X
349112.68=Y 349009.65=Y
584973.68=X 584870.65=X
349362.89=Y 349362.89=Y
584919.71=X 584973.68=X
349721.03=Y 349554.63=Y
584841.21=X 584806.87=X
349907.46=Y 349848.58=Y
584689.13=X 584689.13=X
350172.38=Y 350103.70=Y
584448.73=X 584546.85=X
350402.97=Y 350285.22=Y
584311.36=X 584380.05=X
350467.97=Y 350412.78=Y
584142.68=X 584242.68=X
350648.89=Y 350507.22=Y
584051.34=X 584115.12=X
350718.18=Y 350654.40=Y
584134.75=X 584031.72=X
350807.71=Y 350797.90=Y
584291.74=X 584227.96=X
350861.68=Y 350856.77=Y
584801.36=X 584671.77=X
351106.56=Y 351110.21=Y
584947.38=X 584878.02=X
351186.87=Y 351119.34=Y
585095.22=X 585013.08=X
351522.71=Y 351360.27=Y
585210.21=X 585168.23=X
351686.98=Y 351688.81=Y
585359.88=X 585323.37=X
351367.57=Y 351539.14=Y
585575.26=X 585462.09=X
351347.49=Y 351327.41=Y
585797.32=X 585752.30=X
351569.64=Y 351538.00=Y

50النقطة  49النقطة 

52النقطة  51النقطة 

44النقطة  43النقطة 

46النقطة  45النقطة 

48النقطة  47النقطة 

38النقطة  37النقطة 

40النقطة  39النقطة 

42النقطة  41النقطة 

32النقطة  31النقطة 

34النقطة  33النقطة 

36النقطة  35النقطة 

26النقطة  25النقطة 

28النقطة  27النقطة 

30النقطة  29النقطة 

20النقطة  19النقطة 

22النقطة  21النقطة 

24النقطة  23النقطة 

14النقطة  13النقطة 

16النقطة  15النقطة 

18النقطة  17النقطة 

8النقطة  7النقطة 

10النقطة  9النقطة 

12النقطة  11النقطة 

    جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة دار الحمراء التابعة إلقليم صفرو
:  كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

2النقطة  1النقطة 

4النقطة  3النقطة 

6النقطة  5النقطة 
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586085.71=X 585896.86=X
351573.28=Y 351609.79=Y
586260.93=X 586179.41=X
351412.66=Y 351488.11=Y
586454.41=X 586372.20=X
351418.88=Y 351408.61=Y
586628.55=X 586551.75=X
351312.21=Y 351318.70=Y
586903.01=X 586788.90=X
351210.94=Y 351210.40=Y
587048.35=X 586996.03=X
351394.41=Y 351244.74=Y
587000.59=X 586993.29=X
351785.32=Y 351674.59=Y
587291.71=X 587149.35=X
352011.65=Y 351955.67=Y
587533.86=X 587381.76=X
351989.74=Y 352003.13=Y
587705.43=X 587604.44=X
351982.44=Y 351958.10=Y
587740.72=X 587762.63=X
351869.28=Y 351913.08=Y
587506.48=X 587643.98=X
351816.95=Y 351823.04=Y
587434.69=X 587435.91=X
351641.73=Y 351735.43=Y
587450.21=X 587458.72=X
351418.75=Y 351559.60=Y
587421.00=X 587377.20=X
351172.95=Y 351292.20=Y
587707.56=X 587496.44=X
351172.95=Y 351142.53=Y
587788.79=X 587784.22=X
351401.33=Y 351241.40=Y
588042.49=X 587914.73=X
351614.89=Y 351572.91=Y
588212.24=X 588175.73=X
351567.43=Y 351602.11=Y
588308.98=X 588246.92=X
351439.66=Y 351492.59=Y
588659.42=X 588372.86=X
351598.46=Y 351434.19=Y
588737.91=X 588723.30=X
351881.98=Y 351684.24=Y
588901.77=X 588790.64=X
351874.68=Y 351900.64=Y
589021.02=X 588991.82=X
351910.37=Y 351874.68=Y
589112.69=X 589048.60=X
352014.21=Y 352017.45=Y
589342.56=X 589230.62=X
351950.64=Y 351956.32=Y
589379.07=X 589379.07=X
351804.62=Y 351916.57=Y
589621.62=X 589459.38=X
351838.49=Y 351781.91=Y
589728.90=X 589711.67=X
352075.36=Y 351929.34=Y

110النقطة  109النقطة 

104النقطة  103النقطة 

106النقطة  105النقطة 

108النقطة  107النقطة 

98النقطة  97النقطة 

100النقطة  99النقطة 

102النقطة  101النقطة 

92النقطة  91النقطة 

94النقطة  93النقطة 

96النقطة  95النقطة 

86النقطة  85النقطة 

88النقطة  87النقطة 

90النقطة  89النقطة 

80النقطة  79النقطة 

82النقطة  81النقطة 

84النقطة  83النقطة 

74النقطة  73النقطة 

76النقطة  75النقطة 

78النقطة  77النقطة 

68النقطة  67النقطة 

70النقطة  69النقطة 

72النقطة  71النقطة 

62النقطة  61النقطة 

64النقطة  63النقطة 

66النقطة  65النقطة 

56النقطة  55النقطة 

58النقطة  57النقطة 

60النقطة  59النقطة 

54النقطة  53النقطة 
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590050.15=X 589864.38=X
352207.59=Y 352180.82=Y
590235.10=X 590145.06=X
352201.91=Y 352235.17=Y
590510.71=X 590375.44=X
352035.41=Y 352174.33=Y
590618.60=X 590560.19=X
352050.82=Y 352032.17=Y
590793.88=X 590704.64=X
352111.77=Y 352095.54=Y
590983.70=X 590893.65=X
352102.84=Y 352122.31=Y
591123.03=X 591038.86=X
352060.25=Y 352058.23=Y
591382.48=X 591234.97=X
352336.49=Y 352117.04=Y
591479.65=X 591421.70=X
352291.56=Y 352325.62=Y
591538.00=X 591513.02=X
352215.96=Y 352230.56=Y
591819.56=X 591647.10=X
352281.93=Y 352236.77=Y
592007.60=X 591910.42=X
352359.88=Y 352340.16=Y
592131.28=X 592081.61=X
352310.62=Y 352309.15=Y
592286.88=X 592238.91=X
352456.50=Y 352380.88=Y
592580.74=X 592383.80=X
352482.06=Y 352503.91=Y
593269.56=X 592913.23=X
352352.21=Y 352416.03=Y
594894.51=X 594189.22=X
350999.18=Y 351989.27=Y
595039.95=X 594935.72=X
350761.23=Y 350951.11=Y
595278.62=X 595132.55=X
350147.57=Y 350339.76=Y
595347.30=X 595363.51=X
350035.72=Y 350104.88=Y
595500.64=X 595369.84=X
349856.20=Y 349993.16=Y
595562.10=X 595490.73=X
349570.91=Y 349702.77=Y
595796.56=X 595717.71=X
349381.31=Y 349414.17=Y
596066.24=X 595892.99=X
349148.53=Y 349379.30=Y
596198.60=X 596153.90=X
349089.32=Y 349129.62=Y
596238.24=X 596211.81=X
348891.09=Y 348976.99=Y
596908.94=X 596459.60=X
348925.78=Y 348919.17=Y
597298.80=X 596981.62=X
348958.82=Y 348965.43=Y
597480.85=X 597384.70=X
348725.99=Y 348905.96=Y

164النقطة  163النقطة 

166النقطة  165النقطة 

168النقطة  167النقطة 

158النقطة  157النقطة 

160النقطة  159النقطة 

162النقطة  161النقطة 

152النقطة  151النقطة 

154النقطة  153النقطة 

156النقطة  155النقطة 

146النقطة  145النقطة 

148النقطة  147النقطة 

150النقطة  149النقطة 

140النقطة  139النقطة 

142النقطة  141النقطة 

144النقطة  143النقطة 

134النقطة  133النقطة 

136النقطة  135النقطة 

138النقطة  137النقطة 

128النقطة  127النقطة 

130النقطة  129النقطة 

132النقطة  131النقطة 

122النقطة  121النقطة 

124النقطة  123النقطة 

126النقطة  125النقطة 

116النقطة  115النقطة 

118النقطة  117النقطة 

120النقطة  119النقطة 

112النقطة  111النقطة 

114النقطة  113النقطة 
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597573.37=X 597523.05=X
348773.03=Y 348764.11=Y
597695.11=X 597621.26=X
348746.26=Y 348744.64=Y
597775.46=X 597732.45=X
348772.22=Y 348781.95=Y
597933.77=X 597834.76=X
348638.82=Y 348679.83=Y
597936.58=X 597921.96=X
348557.71=Y 348627.81=Y
597987.73=X 597954.89=X
348512.72=Y 348517.33=Y
598084.59=X 598028.78=X
348470.17=Y 348484.44=Y
598108.44=X 598131.46=X
348372.46=Y 348454.82=Y
598356.69=X 598267.04=X
348183.73=Y 348318.67=Y
598566.23=X 598400.63=X
347230.02=Y 348017.45=Y
600281.61=X 598880.53=X
345975.03=Y 345668.04=Y
602923.26=X 601509.31=X
342538.37=Y 343822.22=Y
602827.99=X 603237.10=X
339527.23=Y 339975.25=Y
602708.87=X 602774.80=X
339556.70=Y 339493.67=Y
602612.59=X 602674.85=X
339703.28=Y 339662.39=Y
602260.08=X 602375.07=X
339896.28=Y 339805.94=Y
602040.37=X 602132.78=X
340085.88=Y 339974.31=Y
601914.43=X 601985.62=X
340296.69=Y 340173.49=Y
601838.69=X 601936.33=X
340465.07=Y 340406.21=Y
601591.01=X 601686.73=X
340629.94=Y 340617.02=Y
601251.42=X 601354.09=X
340810.04=Y 340810.04=Y
600664.15=X 600684.68=X
341101.62=Y 341064.66=Y
600592.56=X 600623.08=X
341099.46=Y 341126.26=Y
600372.57=X 600525.06=X
341150.90=Y 341107.75=Y
600081.90=X 600244.66=X
341133.57=Y 341157.09=Y
599913.27=X 599970.11=X
341055.52=Y 341097.51=Y
599386.94=X 599625.14=X
341142.69=Y 341118.05=Y
599169.29=X 599263.74=X
341155.01=Y 341126.26=Y
598984.48=X 599050.19=X
341220.72=Y 341208.40=Y

224النقطة  223النقطة 

226النقطة  225النقطة 

218النقطة  217النقطة 

220النقطة  219النقطة 

222النقطة  221النقطة 

212النقطة  211النقطة 

214النقطة  213النقطة 

216النقطة  215النقطة 

206النقطة  205النقطة 

208النقطة  207النقطة 

210النقطة  209النقطة 

200النقطة  199النقطة 

202النقطة  201النقطة 

204النقطة  203النقطة 

194النقطة  193النقطة 

196النقطة  195النقطة 

198النقطة  197النقطة 

188النقطة  187النقطة 

190النقطة  189النقطة 

192النقطة  191النقطة 

182النقطة  181النقطة 

184النقطة  183النقطة 

186النقطة  185النقطة 

176النقطة  175النقطة 

178النقطة  177النقطة 

180النقطة  179النقطة 

170النقطة  169النقطة 

172النقطة  171النقطة 

174النقطة  173النقطة 
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598529.28=X 598721.56=X
341337.19=Y 341344.65=Y
598046.98=X 598345.30=X
341311.81=Y 341305.83=Y
597761.08=X 597913.83=X
341152.64=Y 341266.79=Y
597339.90=X 597636.63=X
341380.32=Y 341165.13=Y
596911.59=X 597242.70=X
341525.99=Y 341479.85=Y
596624.78=X 596876.00=X
341518.43=Y 341512.30=Y
596587.00=X 596623.51=X
341416.30=Y 341466.19=Y
596654.86=X 596602.82=X
341224.87=Y 341312.87=Y
596757.53=X 596716.46=X
340855.26=Y 341089.34=Y
597036.79=X 596876.62=X
340502.08=Y 340727.95=Y
596747.67=X 597050.92=X
340398.93=Y 340379.49=Y
596254.30=X 596518.60=X
340392.02=Y 340424.37=Y
595999.62=X 596177.67=X
339991.41=Y 340294.22=Y
595580.25=X 595886.17=X
339943.68=Y 339994.25=Y
595089.11=X 595258.13=X
339909.13=Y 339920.69=Y
594873.12=X 595008.20=X
339817.88=Y 339840.99=Y
594605.05=X 594739.33=X
339768.25=Y 339669.55=Y
594258.62=X 594487.13=X
340196.62=Y 340024.57=Y
593683.18=X 593883.99=X
340751.48=Y 340664.31=Y
593263.93=X 593416.40=X
340796.93=Y 340769.69=Y
593137.13=X 593191.52=X
340741.25=Y 340775.44=Y
593124.28=X 593144.46=X
340830.25=Y 340801.73=Y
592216.11=X 592521.61=X
340718.56=Y 340812.58=Y
591889.77=X 592041.42=X
340723.37=Y 340677.29=Y
591539.10=X 591722.62=X
340775.49=Y 340725.75=Y
591451.46=X 591466.32=X
340957.76=Y 340897.59=Y
589981.47=X 590904.75=X
340773.66=Y 340762.50=Y
589848.16=X 589881.54=X
340667.95=Y 340715.79=Y
589563.32=X 589776.23=X
340702.94=Y 340700.95=Y

284النقطة  283النقطة 

278النقطة  277النقطة 

280النقطة  279النقطة 

282النقطة  281النقطة 

272النقطة  271النقطة 

274النقطة  273النقطة 

276النقطة  275النقطة 

266النقطة  265النقطة 

268النقطة  267النقطة 

270النقطة  269النقطة 

260النقطة  259النقطة 

262النقطة  261النقطة 

264النقطة  263النقطة 

254النقطة  253النقطة 

256النقطة  255النقطة 

258النقطة  257النقطة 

248النقطة  247النقطة 

250النقطة  249النقطة 

252النقطة  251النقطة 

242النقطة  241النقطة 

244النقطة  243النقطة 

246النقطة  245النقطة 

236النقطة  235النقطة 

238النقطة  237النقطة 

240النقطة  239النقطة 

230النقطة  229النقطة 

232النقطة  231النقطة 

234النقطة  233النقطة 

228النقطة  227النقطة 
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589312.39=X 589552.79=X
341014.08=Y 340766.21=Y
588588.42=X 588888.54=X
340919.70=Y 340952.17=Y
585907.49=X 587797.36=X
341860.90=Y 340943.18=Y
585351.26=X 585473.62=X
342696.82=Y 342332.26=Y
585166.29=X 585228.95=X
342689.73=Y 342700.14=Y
584680.01=X 584909.99=X
342873.31=Y 342840.46=Y
584592.44=X 584663.77=X
343054.43=Y 342980.03=Y
584274.81=X 584340.52=X
343086.86=Y 343103.29=Y
583771.31=X 583952.47=X
343299.36=Y 343231.58=Y
583563.28=X 583653.32=X
343300.72=Y 343267.56=Y
583324.25=X 583442.29=X
343388.12=Y 343365.22=Y
582736.86=X 583073.65=X
343536.74=Y 343566.44=Y
582377.94=X 582532.55=X
343468.43=Y 343491.00=Y
581980.13=X 582093.04=X
343503.16=Y 343449.33=Y
581608.15=X 581696.96=X
343481.81=Y 343515.31=Y
581496.20=X 581543.56=X
343265.07=Y 343389.24=Y
581247.60=X 581396.23=X
342996.45=Y 343136.83=Y
581041.71=X 581141.25=X
342789.80=Y 342907.09=Y

580952.38=X
342660.84=Y

 تحادي حدود الجماعة الطريق اإلقليمية رقم 288 و287 و286 و285 و284بين النقط 
5049.

. ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى نهر سبو1 و321النقطتان 

320النقطة  319النقطة 

321النقطة 

314النقطة  313النقطة 

316النقطة  315النقطة 

318النقطة  317النقطة 

308النقطة  307النقطة 

310النقطة  309النقطة 

312النقطة  311النقطة 

302النقطة  301النقطة 

304النقطة  303النقطة 

306النقطة  305النقطة 

296النقطة  295النقطة 

298النقطة  297النقطة 

300النقطة  299النقطة 

290النقطة  289النقطة 

292النقطة  291النقطة 

294النقطة  293النقطة 

286النقطة  285النقطة 

288النقطة  287النقطة 
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باسمي بل2س يي بلناطقي وبل2ياضة،ي وبلشبابي بلثقافةي لوزي2ي ق2بلي

9229ي بألولي لا عي فيي ي صاسلي لقمي 9.)328ي بلحكومةي

)7ينوف 19ي 19)(يبتع ينيلئيسيوأعضاءيلجنةيبنتقاءيبلع2وضي

بملد2ح ةيبملت1شحةيللتبالييحوليبلجائزةيبلوطن ةيلل د2حي

ب2سميسنةي 19).

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء على املرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 من شعبان 1437 

)24 ماي 2016( املتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، وال سيما 

املادة 4 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

حول  للتباري  املترشحة  املسرحية  العروض  انتقاء  لجنة  تتشكل 

الجائزة الوطنية للمسرح برسم سنة 2019 من األعضاء التاليين :

- السيد عبد الرحمان بنزيدان، رئيسا ؛

- السيد عبد الحق الزروالي، عضوا ؛

- السيد نور الدين نجمي، عضوا ؛

- السيد محمد بنيعقوب، عضوا ؛

- السيدة فاطمة الجبيع، عضوا ؛

- السيدة رفيقة بنميمون، عضوا ؛

- السيدة أسماء لقماني، عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1441 )7 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

 ق2بليمشت1كيلوزي2يبلعدليووزي2يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلة

9229 بألولي لا ـــــــعي مــــــني 95ي فــــــيي صــــــاسلي  لقــــــمي 787.9)ي

ب ثابةي بملعت19ةي بملبالغي تحديدي ب 2بجعةي نوف 19ي 19)(ي )93ي

مصاليفيمدفوعةيمنيط2فيبملحامينيمقابليبلخدماتيبلتيي

يقدمونهايفييإطاليبملداعدةيبلقضائ ة.

وزير العدل،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على املرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع األول 1437 

)31 ديسمبر 2015( بتطبيق الفقرة الثانية من املادة 41 من القانون 

 رقم 28.08 املتعلق بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة، وال سيما

املادة الثالثة منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  من  الثالثة  املادة  من  األخيرة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 

رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع األول 1437 )31 ديسمبر 2015( 

بمثابة  املعتبرة  املستحقة  املبالغ  تحديد  يراجع  أعاله،  إليه  املشار 

مصاريف مدفوعة من طرف املحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها 

في إطار املساعدة القضائية كما يلي :

- 3500 درهم فيما يخص القضايا املعروضة أمام محكمة النقض ؛

- 3000 درهم فيما يخص القضايا املعروضة على محاكم االستئناف ؛

املحاكم  على  املعروضة  القضايا  يخص  فيما  درهم   2500  -

االبتدائية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ 

ابتداء من فاتح يناير 2020.

و حرر بالرباط في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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وبل2ق ــــيي بأل ضـــ2ي وبالقتصــــاسي وبلتجــــالةي بلصنـــاعــــةي لوزيــــ2ي  قـــ2بلي

9229ي بألولي لا ـــــــــعي مـــــــني 3)ي فــــــيي صـــــــاسلي لقمي 3652.9ي

بلتييتوضعيعلىي )9)ينوف 19ي 19)(يبتحديديم يزبتيبلعالمةي

بملقاييسيعنديبلفحصيبلدولييلدنتيي1)1)يوي9)1).

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء على املرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى األولى 

تتميمه  تم  كما  املقاييس،  مراقبة  شأن  في   )2009 )21 ماي   1430

وال سيما املواد 2 و 20 و 21 و 22 و 23 منه ؛

الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 972.10 الصادر في 17 من ذي القعدة 1431 )26 أكتوبر 2010( 

17 و 20 و 30 و 33 و 42 من  املتعلق بتحديد كيفيات تطبيق املواد 

 1430 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر  رقم 2.05.813  املرسوم 

)21 ماي 2009( في شأن مراقبة املقاييس،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

يحدد هذا القرار مميزات عالمة املطابقة وعالمة الرفض املوضوعة 

الفحص  عمليات  خالل  منظم  إلى صنف  تنتمي  التي  املقاييس  على 

الدوري لسنتي 2020 و 2021.

املادة الثانية

يثبت إجراء الفحص الدوري بالنسبة للمقاييس املقبلولة بوضع 

.»C« دمغة تحمل الحرف

املادة الثالثة

عندما يثبت الفحص الدوري عدم توفر املقاييس على الشروط 

عالمة  تتشكل  الرفض.  عالمة  عليها  توضع  عليها،  املطبقة  التقنية 

الرفض من قطري مربع.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

في صاسلي لقمي 3511.9ي للتق يسي بملغ2بيي بملعهدي ملدي2ي  مق2لي

92يمنيلا عيبألولي9229ي))9ينوف 19ي 19)(ييق�سييباملصاسقةي

علىيموبصفاتيق اس ةيمغ2ا ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من 

صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املواد 11 و 15 و32 منه ؛

وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم 10 بتاريخ 19 

من صفر 1435 )23 ديسمبر 2013(، املتعلق بتفويض سلطة اإلعالن 

عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة باملطابقة 

لهذه املواصفات إلى  مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها املواصفات القياسية 

املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1441 )12 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي.

الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6840  )1( يراجع امللحق في نشرة 

بتاريخ 22 ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019(.
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 بستدلبكي طإيوقعيبالج2يدةيبل2س  ةيعدسي6779يبتاليخ
96يشعباني9221ي)))يأب2يلي 19))

ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 من شعبان 1440 )17 أبريل 2019( 
بتنفيذ القانون رقم 21.18 املتعلق بالضمانات املنقولة

بلصفحةي161)

بداليمني:

 »الفصل 1218. - يجوز للدائن .........................................................
......................................................«

»2 - أو بيع ال�ضيء املرهون ........... املنصوص عليها في الفصل 1221 
»أدناه ؛

يق2أي:

 »الفصل 1218. - يجوز للدائن .........................................................
......................................................«

»2 - أو بيع ال�ضيء املرهون ........... املنصوص عليها في الفصل 1222 
»أدناه ؛

بلصفحةي169)

بداليمني:

 »الفصل 1221. - يجوز أن يتفق .......................................................
....................................................«

»وعندما تفوق القيمة .................... أحكام الفصل 1-1277 أدناه.

يق2أي:

 »الفصل 1221. - يجوز أن يتفق .......................................................

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

»وعندما تفوق القيمة .................... أحكام الفصل 1-1227 أدناه.

بلصفحةي)16)

بداليمني:

»الفصل 1-1277. - عندما يحقق ...................................................

يق2أي:

»الفصل 1-1227. - عندما يحقق ...................................................

بلصفحةي163)

بداليمني:

»الفصل 2-1277. - يجوز التحقيق .................................................

يق2أي:

»الفصل 2-1227. - يجوز التحقيق .................................................



992 7 الجريدة الرسميةعدد)6840 - 22)ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019( 

بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي
وبلبحثيبلعل ييلقمي 9. 399يصاسليفيي 9يمنيصف2ي9229ي

)98يأكتوا2ي 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 
)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 
متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

 1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم  وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 )22 أغسطس 

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   69.86 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
15 من رجب 1406 )26 مارس 1986( يحدد بموجبه النظام املدر�ضي في 

التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي ؛

في  الصادر   1446.87 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
نظام  بإصالح  املتعلق   )1987 نوفمبر   17(  1408 األول  ربيع  من   24

امتحانات بكالوريا التعليم الثانوي ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

االقتصاد  »فرع هندسة  املغربية  البكالوريا  ملعادلة شهادة  تقبل 
والتسيير - شعبة املحاسبة «، الشهادة التالية : 

–( Diplôme( de( bachelier( de( l’enseignement( du( second(

degré(»série(:(G2«,(délivré(par(le(ministère(de(l’éducation(

nationale-République(du(Congo.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1441 )18 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   

بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي
 وبلبحثيبلعل ييلقمي 3699.9يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229
)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 
)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 
متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
 1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي  والبحث 
)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 
الشهادات املنعقد بتاريخ 8 مارس 2019،

قرر ما يلي :
املادة األولى 

العلوم  »شعبة  املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 
والتكنولوجيات - مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية«، الشهادة 

التالية : 

–( Diplôme( du( baccalauréat( technologique( »série( :( 
sciences( et( technologies( industrielles,( spécialité( :( génie-
civil«,(délivré(par(le(ministère(de(l’éducation(nationale(et(
de(la(formation(professionnelle(-(République(de(Djibouti.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   

نصوصي اصة
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بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي

 وبلبحثيبلعل ييلقمي 9.)369يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229

)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 

)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 

متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2070.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة 

البكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

الشهادات املنعقد بتاريخ 8 مارس 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »فرع الهندسة الكهربائية - 

شعبة اإللكترونيك«، الشهادة التالية : 

–(Diplôme( du( baccalauréat( technologique( »série( :( F2(

électronique«,( délivré( par( le( ministère( de( l’éducation(

nationale(-(République(du(Congo.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع  األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   

بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي

 وبلبحثيبلعل ييلقمي 3693.9يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229

)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 

)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 

متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 )16 أكتوبر 2006( 

بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

الشهادات املنعقد بتاريخ 3 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم االقتصادية 

والتدبير - مسلك علوم التدبير املحاسباتي«، الشهادة التالية : 

املتقدم «  املتقدم/املستوى  » الفرع  للتعليم  العامة  الشهادة   –

املسلمة من Llandrillo(College(Colwyn(Bay ببريطانيا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع  األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   
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بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي

 وبلبحثيبلعل ييلقمي 3692.9يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229

)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 

)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 

متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 )16 أكتوبر 2006( 

بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية : 

– شهادة البكالوريا  » شعبة الرياضة « املسلمة من وزارة التربية 

والتكوين بالجمهورية التونسية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   

بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي

 وبلبحثيبلعل ييلقمي 3695.9يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229

)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 

)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 

متابعة  واإلجازات وشهادات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2070.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة 

البكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية » فرع العلوم - شعبة العلوم 

التجريبية «، الشهادة التالية : 

–(Brevet(de(fin(d’études( secondaires( complètes(»( session( :(

juin(2007«,(délivré(par(le(ministère(de(l’enseignement(et(de(

la(science-Ukraine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   
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بلعاليي وبلتعل مي بملنهيي وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي لوزي2ي ق2بلي
وبلبحثيبلعل ييلقمي 3696.9يصاسليفيي3يلا عيبألولي9229ي
)فاتحينوف 19 19)(يبتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
1427 )16 أكتوبر  23 من رمضان  2385.06 الصادر في  العلمي رقم 
2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

بين  املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الخدمات - مسلك 
التسيير واإلدارة«، الشهادة التالية : 

–( Diplôme( du( baccalauréat( professionnel( »spécialité( :(

gestion( administration«,( délivré( par( le( ministère( de(

l’éducation(nationale,(de( l’enseignement(supérieur(et(de(

la(recherche(-République(française.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.   

ق2بليلوزي2يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي 3636.9يصاسلي

بتت  مي نوف 19ي 19)(ي )1)ي 9229ي بألولي لا عي مني ))ي فيي

9235ي بألولىي ج اسىي 91ي فيي بلصاسلي لقمي22.92 ي بلق2بلي

))9يمالسي192)(يبتع ينيآم2ينيمداعدينيبالص2فيونوببي

عنهم.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

جمادى  10 في  الصادر   944.14 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2014 مارس   12(  1435 األولى 

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر   2.19.956 رقم  املرسوم   وعلى 

واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 944.14 بتاريخ 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( :

»املادة األولى. - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي 

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  »األولون 

 »املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة برسم

الحامل  3.2.0.0.1.13.003 رقم  املرصد ألمور خصوصية   »الحساب 

لتنفيذ وذلك  الدولة«  أمالك  باستبدال  الخاص  »الحساب   »عنوان 

»العمليات املحددة في نفس الجدول :

برم2ونيبملداعدوني

بالص2ف
بملحاسبونيبملكلفوننوعيبلع ل اتبلنوبب

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

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

بعثة  رئيس  السفير، 

لدى  املغربية  اململكة 

االتحاد األوروبي.

باقتناء نائب رئيس البعثة املتعلقة  النفقات   -

بناية قصد إيواء مصالح بعثة 

اململكة املغربية لدى االتحاد 

األوروبي.

لدى املحاسب   العون 

املغربية  اململكة  بعثة 

األوروبي االتحاد   لدى 

ببروكسيل )بلجيكا(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع األول 1441 )20 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 ق2بليلوزي2يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي 3651.9يصاسليفي
بلق2بل بتت  مي 9229ي)5)ينوف 19ي 19)(ي  7)يمنيلا عيبألولي
مايي 19)(ي )8ي 9221ي لمضاني )ي فيي بلصاسلي لقمي 9716.9ي

بتع ينيآم2ينيمداعدينيبالص2فيونائبينيعنه ا.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بعد االطالع على القرار رقم 1706.19 الصادر في 2 رمضان 1440
)8 ماي 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونائبين عنهما ؛

1441 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر   2.19.956 رقم  املرسوم   وعلى 
واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 1706.19 بتاريخ 2 رمضان 1440 )8 ماي 2019( :

»املادة األولى. - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي 
 »األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات ....
»...................................................................... في إطار هذه االعتمادات :

بلنوبببرم2ونيبملداعدونيبالص2فبال تصاصيبلت1ببي
بملحاسبوني

بملكلفون

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

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

املركز االستشفائي 

الجامعي بطنجة

مدير املركز االستشفائي الجامعي 

بطنجة.

للمــركــــــز  العــــــام  الكــــــاتب 

االستشفائي الجامعي بطنجة.

خازن عمالة 

طنجة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق2بليلوزي2يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي 3659.9يصاسليفيي
7)يمنيلا عيبألولي9229ي)5)ينوف 19ي 19)(يبتفويضيبملصاسقةي

علىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

1434 8 جمادى األولى  2.12.349 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر   2.19.956 رقم  املرسوم   وعلى 
واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املركز االستشفائي الجامعي بطنجة املصادقة على 
الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة 
باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة 
الصحة برسم الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.13.025 
الحامل عنوان »الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي«.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املركز االستشفائي الجامعي بطنجة أو عاقه عائق 
ناب عنه الكاتب العام لنفس املركز.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق2بليلقمي 8.9 يو.بيصاسليفيي92يلا عيبلثانيي9229ي)99يسيد 19 19))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر 

2019 التي ينهي فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

إلى علم املحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 

في امللف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، ق�ضى برفض طلب النقض 

املقدم من طرف السيد عثمان عيلة، عضو مجلس املستشارين، ضد 

القرار الصادر عن محكمة االستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت 

عدد 123 في امللف رقم 2016/2602/1371، القا�ضي بتأييد الحكم 

االبتدائي الصادر عن املحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 

تحت عدد 529 في امللف 2015/1406، الذي أدانه من أجل جنحة 

محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين 

بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير 
بها على تصويتهم، املنصوص عليها في املادتين 62 و 64 من القانون 

التنظيمي رقم 28/11 املتعلق بمجلس املستشارين ومعاقبته من أجل 

ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله باالقتصار في 

العقوبة الحبسية املحكوم بها على ثالثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

بامللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(، السيما الفصل 132 

)الفقرة األولى( منه ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 

من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 

من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر، واملداولة طبق القانون ؛

حيث إن القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين، ينص في 

مادته 12 على أنه »يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص 

لالنتخاب  األهلية  عدم  حاالت  إحدى  في  انتدابه  مدة  خالل  يوجد 

املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

مجلس  مكتب  من  بطلب  التجريد  الدستورية  املحكمة  وتثبت 

املستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى املحكمة 

االنتخاب، بعد  قضائية  إدانة  حالة صدور  في  الحكم  أصدرت   التي 

أو بطلب من كل من له مصلحة« ؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من املادة 7 من القانون التنظيمي 

املذكور تنص على أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس املستشارين 

»األشخاص املحكوم عليهم بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�ضيء املق�ضي 

به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت 

مدتها، من أجل أحد األفعال املنصوص عليها في املواد من 62 إلى 65 من 

هذا القانون التنظيمي...« ؛

وحيث إن الثابت من وثائق امللف :

- أن املحكمة االبتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما 

تحت عدد 529 في امللف رقم 2015/1406، ق�ضى بإدانة املعني 

وغرامة  التنفيذ  موقوف   
ً
حبسا أشهر  بخمسة  ومعاقبته  باألمر 

نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول 

عدة  أو  ناخب  صوت  على  مباشرة  بطريقة  الحصول  ومحاولة 

ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى 

قصد التأثير بها على تصويتهم، املنصوص عليها في املادتين 62 و 64 

من القانون التنظيمي املذكور ؛

- أن محكمة االستئناف بأكادير، أصدرت في 2 يناير 2017 قرارا 

تحت عدد 123 في امللف رقم 2016/2602/1371، ق�ضى بتأييد 

الحبسية  العقوبة  في  باالقتصار  تعديله  مع  االبتدائي  الحكم 

 موقوفة التنفيذ ؛
ً
املحكوم بها على ثالثة أشهر حبسا

- أن محكمة النقض قضت، بتاريخ 23 أكتوبر2019، في قرارها 

عدد 1552 في امللف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 برفض طلب 

النقض املقدم من طرف السيد عثمان عيلة ضد القرار االستئنافي 

املذكور ؛

بملحك ةيبلدستولية
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وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم الصادر عن 
عيلة، قد  السيد عثمان  بإدانة  القا�ضي  بكلميم  االبتدائية  املحكمة 
أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة ال�ضيء املق�ضي به، مما يفقد املعني باألمر 
صفة  من  القانون  بحكم  تجريده  لذلك  ويتعين  االنتخاب،  أهلية 
القانون  من   12 املادة  بأحكام  عمال  املستشارين،  بمجلس  مستشار 

التنظيمي املشار إليه أعاله ؛

لهذهيبألسبابي:

أوال - تصرح بتجريد السيد عثمان عيلة، املنتخب في نطاق الهيئة 
الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة 
بهذا  عضويته  من  املستشارين،  بمجلس  عضوا  نون  واد   - كلميم 
املجلس، وبشغور املقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية 
لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ألحكام البند 5 من املادة 92 من القانون 

التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين؛

رئيس  السيد  إلى  هذا  قرارها  من  نسخة  بتبليغ  تأمر   - ثان ا 
 الحكومة، والسيد رئيس مجلس املستشارين والطرف املعني، وبنشره

في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم األربعاء 14 ربيع 
الثاني 1441 )11 ديسمبر2019(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.        الحسن بوقنطار.        أحمد السالمي اإلدري�ضي.        السعدية بلمير.

محمد أتركين.        محمد بن عبد الصادق.        موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد املريني.        محمد األنصاري.        ندير املومني.        محمد بن عبد الرحمان جوهري

ق2بليلقمي 9.  يو.بيصاسليفيي92يمنيلا عيبلثانيي9229ي)99يسيد 19 19))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية 
ورئيس مجلس املستـشـاريـن، املسجلـتين بأمانتها العامة في 13 نوفمبر 
و2 ديسمبر 2019، واللتين يشعران بمقتضاهما املحكمة الدستورية 
بوفاة السيدة فاطمة أيت مو�ضى، عضوة مجلس املستشارين، املنتخبة 
في االقتراع املجرى في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة املتألفة 
 من ممثلي الغرف الفالحية لجهات »مراكش - آسفي / درعة - تافياللت /

سوس - ماسة« ؛

وبعد االطالع على الوثيقة املدرجة في امللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011 (، السيما الفصل 132 

منه ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
الدستورية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 

من شوال 1435)13 أغسطس 2014( ؛

بمجـلــــــس  املتعلــــــق   28.11 رقــــــم  التنظيمـــــي  القـــانــــــون  علــــــى  وبنــــاء 
 املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ
24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

حيث إنه، يبين من االطالع على النسخة املوجزة من رسم الوفاة، 
املؤرخة في 17 أكتوبر 2019، واملستخرجة من سجالت مصلحة الحالة 
السيدة  أن   ،2019 لسنة   323 عدد  تحت  أكادير(  )جماعة  املدنية 

فاطمة أيت مو�ضى توفيت في 7 أكتوبر 2019 ؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك،التصريح بشغور املقعد الذي كانت 
تشغله املرحومة فاطمة أيت مو�ضى بمجلس املستشارين ؛

الغرف  في  املنتخبين  ملمثلي  املخصصة  املقاعد  عدد  إن  وحيث 
من  األولى  املادة  من  )ب(  للجدول  طبقا  مقعدان  للجهة،  الفالحية 
القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين، فازت بهما الالئحة التي 

ترشحت املرحومة باسمها ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يتعذر تطبيق أحكام املادة 91 من 
القاعدة  وتكون  املستشارين،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون 
القانونية الواجبة التطبيق هي أحكام البند السادس من املادة 92 من 
القانون التنظيمي املذكور، التي تنص على أنه »تباشر انتخابات جزئية...

إذا تعذر تطبيق أحكام املادة 91 أعاله« ؛

لهذهيبألسبابي:

أوال - تصرح بشغور املقعد الذي كانت تشغله املرحومة فاطمة 
أيت مو�ضى بمجلس املستشارين برسم الهيئة الناخبة ملمثلي الغرف 
الفالحية لجهات مراكش - آسفي/ درعة - تافياللت / سوس - ماسة، 
وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص املقعد الذي كانت تشغله، عمال 
بمقتضيات البند السادس من املادة 92 من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس املستشارين ؛

ثان ا - تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد 
رئيس مجلس املستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم األربعاء 14 من ربيع 
الثاني 1441 )11 ديسمبر 2019(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.         الحسن بوقنطار.         أحمد السالمي اإلدري�ضي.         السعدية بلمير.

محمد أتركين.         محمد بن عبد الصادق.         موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد املريني.         محمد األنصاري.         ندير املومني.         محمد بن عبد الرحمان جوهري.
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بملجلسيبألعلىيلالتصاليبلد عييبلبص2ي

 ق2بلي»م.أ.ت.س.ب«يلقمي 9.)7يصاسليفيي2يصف2ي9229ي)3يأكتوا2ي 19))
تبثهيبلخدمةي بلتيي Les matins luxeي«ي ب19نامج«ي»ي بملتعلقي
بإلذبع ةي»يلوكسيلبسيو«يبلتابعةيلش2كةي»يRADIO VEILLEي«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ؛

بناء على القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا 
لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 3 )املقطع 1( و4 )املقطعين 

8 و9( و22 منه ؛ 

وبناء على القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، 
كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املادة 2 )املقطع 2( منه ؛

«، خصوصا   RADIO( VEILLE  « تحمالت شركة  دفتر  على  وبناء 
املادتين 1.20 و 2.34 ؛ 

لالتصال  العامة  املديرية  أعدته  الذي  التقرير  االطالع على  وبعد 
السمعي البصري بخصوص حلقات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 يوليو 2019 من 
تبثه الخدمة اإلذاعية »لوكس  )Les « الذي  matins( Luxe « برنامج

راديو« التابعة لشركة » RADIO(VEILLE « ؛

وبعديبملدبولةي:

السمعية  الخدمات  تبثها  التي  البرامج  تتبع  إطار  وفي  إنه،  وحيث 
البصري مجموعة  السمعي  العليا لالتصال  الهيأة  البصرية، سجلت 
)Les(matins « من  Luxe « من املالحظات، بخصوص حلقات برنامج
فاتح يوليو 2019 إلى الخامس منه والذي تبثه الخدمة اإلذاعية »لوكس 

راديو« التابعة لشركة » RADIO(VEILLE « ؛

الذكر،  السالفة  الحلقات  أن  املعاينة،  خالل  من  تبين  وحيث 
تضمنت عبارات من قبيل : 

•يحلقةيفاتحييول وي 19)ي:ي

- « Aujourd’hui, vous allez nous présenter une recette à base 

du thé 1856, alors qu’est-ce que ce fameux thé 1856 ? » ;

- « Alors, 1856 c’est vraiment un thé phare de chez Wright, 

c’est vraiment un thé qui est très important pour nous, c’est 

le thé qui représente pour nous le Maroc. Alors, 1856 déjà 

son nom, c’est un nom qui est très très important, c’est une 

date historique pour le Maroc, c’est la démocratisation du 

thé au Maroc (...) » ;

•يحلقةي)ييول وي 19)ي:ي

- « Nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier 

en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente le thé 

« reine de Saba » … » ;

- « … Reine de Saba ..., c’est un thé bleu vert qui est très 
subtil, qui est très doux très floral sans défaut… » (…) ; 

•يحلقةي3ييول وي 19)ي:ي

- « On reçoit tout de suite Guillaume Pinault sommelier 

en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente 

aujourd’hui le Grand palais … » ;

- « …Gamme Escapade… représente la France… on est 

sur un thé noir, très français en fait avec une … très boisé 

assez corsé, associé aux fruits rouges, qui apporte une 

vraie touche d’acidité…et une touche de miel… » (…) ;

•يحلقةي2ييول وي 19)ي:ي

- « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier 

en chef à la maison Wright 1856, qui nous présente le thé 

Palais ISMAHAN … » ;

- « Alors Palais ISMAHAN est aussi un thé de notre gamme 

mille et une nuits, donc oriental, on est là cette fois ci 

sur une base thé noir Sri lankaise avec une dominante 

vraiment noisette… » (…) ;

	حلقةي5ييول وي 19)ي:ي

- « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier 

en chef de la maison Wright 1856, et nous présente le Thé 

VIA CONDOTTI … » ;

- « Alors VIA CONDOTTI c’est un thé pour présenter 

l’Italie, …on est sur une base de thé noir africaine…» ;

- « nous sommes dans une démarche créative, de proposer 

au maximum de gens une expérience avec le thé, faire 

découvrir le thé aux marocains…tout ce qu’on a découvert 

cette semaine, c’est vraiment dans cette optique, de faire 

découvrir le thé par les différents biais des cocktails, de la 

pâtisserie, et des plats qui sont aussi servis dans nos points 

de vente, donc voilà c’est à découvrir (...)  » ;

وحيث تنص املادة 2 من القانون 77.03 املتعلق باالتصال السمعي 
البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه : »ألجل تطبيق أحكام هذا 

القانون يعتبر : 

املتلفزة  أو  املذاعة  الخطابات  : أي شكل من أشكال  - إشهارا   1
املكتوبة الخطابات  من  أشكال  أو  رسوم  أو  صور   وال سيما بواسطة 
 أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، املوجهة إلخبار الجمهور
خدمات،  أو  بسلع  للتزويد  الترويج  بهدف  إما  اهتمامه  الجتذاب  أو 
 بما فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي
أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري ملقاولة 

عامة أو خاصة)...( ؛
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2 - إشهارا غير معلن عنه : »التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة 
صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو عالمة أو أنشطة 
منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة 
مقصودة من طرف متعهد االتصال السمعي البصري لهدف إشهاري 
غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة 
العرض. ويعتبر التقديم مقصودا ال سيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره« ؛

» RADIOVEILLE « وحيث تنص املادة 1.20 من دفتر تحمالت شركة 
على أنه : »)...( يلتزم املتعهد بعدم بث اإلشهار املمنوع أو اإلشهار غير 
معلن عنه كما ورد تعريفهما في املواد 2 )الفقرتين 2 و3( 66، 67 و68 

من القانون 77.03 املذكور سابقا.

واملضمون التحريري  املضمون  بين  التمييز  تحقيق  أجل   من 
التجاري، يضمن املتعهد استقاللية مضامين البرامج إزاء املعلنين.

لهذا الغرض، عندما يتناقش املنشطون أو املدعوون املتدخلون في 
برنامج معين حول ممتلكات، منتوجات أو خدمات يشاركون في إنتاجها 
)مدير مقاولة، فنان، كاتب...( فإن النقاش يجب أن يكون فقط من 
أجل إخبار الجمهور دون مجاملة. يلتزم الصحفيون ومقدموا ومنشطوا 
بالنزاهة والحياد  يلتزمون  في سير هذه األخيرة، كما  بالتحكم  البرامج 
مع الحرص على أن تكون خطابات املدعوين أو املتدخلين الخارجيين 

تستجيب لهدف إخبار الجمهور.

يمنع املتعهد على صحافييه املشاركة في أي إشهار تجاري. )...( « ؛

بتاريخ البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   وحيث راسلت 
4 سبتمبر 2019، شركة » RADIOVEILLE « بناء على ما تم تسجيله من 

مالحظات ؛

بتاريخ  البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  توصلت  وحيث 
13 سبتمبر 2019 بجواب شركة » RADIOVEILLE « تعرض من خاللها 

مجموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة ؛

وحيث، إن البرنامج، قدم صراحة وبشكل متكرر طيلة الحلقات 
الخمس السالفة الذكر، عالمة تجارية معينة، بشكل مقصود، بالنظر 
لصفة املتدخلين وسياق البرنامج وطبيعة الخطاب املوظف من لدن 
مختلف املنشطين، هذا باإلضافة إلى إقران ذلك بعبارات ذات طبيعة 
تنويهية وتبريرية، تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور بخصوص العالمة 
التجارية املذكورة ومنتوجاتها، ومن شأنها االيقاع في الخطأ حول طبيعة 
مما  الجمهور،  تجاه  الشفافية  بواجب  التقيد  دون  وذلك  العرض، 
يجعل البرنامج، خالل الحلقات السالفة الذكر، ال يحترم املقتضيات 
القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وال سيما تلك املتعلقة باإلشهار 

غير املعلن عنه ؛

» RADIOVEILLE « وحيث تنص املادة 2.34 من دفتر تحمالت شركة 
على أنه : » في حالة اإلخالل بمقت�ضى أو بعض املقتضيات املطبقة 
على الخدمة أو على املتعهد، دون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها 
أعاله، يمكن للهيأة العليا عالوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر 

في حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة، إحدى العقوبات التالية : 

- إنذار  ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج ملدة شهر على األكثر )...(« ؛

شركة  حق  في  يلزم  ما  لذلك، اتخاذ  تبعا  يتعين،  إنه  وحيث 
»RADIOVEILLE« ؛

لهذهيبألسبابي:

1 - يصّرح أن شركة » RADIOVEILLE « التي تقدم الخدمة اإلذاعية 
املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  املقتضيات  تحترم  لم  راديو«  »لوكس 

الجاري بها العمل، وال سيما تلك املتعلقة باإلشهار الغير معلن عنه ؛ 

2 - يوجه إنذارا لشركة » RADIOVEILLE « ؛

3 - يأمر شركة » RADIOVEILLE « بتالوة البيان التالي عند بداية 
الحلقة املوالية من تبليغ هذا القرار من برنامج » Les(matins(Luxe « ؛

« Communiqué du Conseil supérieur de la communication 
Audiovisuelle  : 

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a 
décidé, lors de sa réunion du 3 octobre 2019, d’adresser un 
avertissement pour publicité clandestine à Luxe Radio en 
rapport avec les éditions de l’émission Les matins Luxe, 
diffusées du 1er au 5 Juillet 2019. 

Tout en prenant acte de la réponse de Luxe Radio à la 
demande d’explications adressée par la Haute Autorité 
de la communication audiovisuelle, le Conseil supérieur 
a constaté que l ’émission a présenté explicitement 
et de manière répétitive pendant les cinq éditions du 
programme, une marque commerciale déterminée. Il 
a également estimé que la présentation argumentée et 
ouvertement promotionnelle des produits de cette marque, 
était de nature à induire les auditeurs en erreur en raison 
de la confusion dans le contenu de ce programme entre 
information et publicité.

Le Conseil supérieur rappelle que la publicité clandestine 
est interdite par les dispositions légales et réglementaires 
relatives à la communication audiovisuelle. » ;

إلى شركة » RADIOVEILLE « ونشره  تبليغ قراره هذا  يقّرر   -  4
بالجريدة الرسمية. 

تم تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي 
 البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019(،
بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة 
لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر 
الكنسو�ضي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة 
املعزوز،  ومحمد  الرا�ضي  وبديعة  اإلدري�ضي  العلمي  وخليل  برودي 

أعضاء.

 عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري : 

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.
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9229 صف2ي مني 98ي فيي صاسلي لقمي 77.9ي »م.أ.ت.س.ب«ي  ق2بلي

ل ومي بإل باليتيني بالنش2تيني بملتعلقي أكتوا2ي 19)(ي  )97ي

8يأغدطسيوي يسبت 19ي 19)يبللتينيبثته ايبلخدمةيبإلذبع ةي

»لبسيويم ديي9«يبلتابعةيلش2كةي»إذبعةيبلبح2يبألب ضيبملتوسطي

بلدول ة«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

بناء على القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا 

لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 3 )املقطع 1( و 4 )املقطعين 

8 و 9( و 22 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، 

كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املادة 2 )املقطع 2( منه ؛

املتوسط  األبيض  البحر  »إذاعة  شركة  تحمالت  دفتر  على  وبناء 

الدولية«، خصوصا املادتين 14و 2.33 ؛

وبعد االطالع على التقريرين اللذين أعدتهما املديرية العامة لالتصال 

 السمعي البصري، بخصوص النشرتين اإلخباريتين ليومي 8 أغسطس

 »1 بثتهما الخدمة اإلذاعية »راديو ميدي  اللتين   ،2019 9 سبتمبر  و 

التابعة لشركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية«،

وبعديبملدبولةي:

السمعية  الخدمات  تبثها  التي  البرامج  تتبع  إطار  وفي  إنه،  وحيث 

البصري مجموعة  السمعي  العليا لالتصال  الهيأة  البصرية، سجلت 

أغسطس  8 ليومي  اإلخباريتين  النشرتين  بخصوص  املالحظات   من 

 »1 بثتهما الخدمة اإلذاعية »راديو ميدي  اللتين   ،2019 9 سبتمبر  و 

التابعة لشركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية« ؛

في باب ما جاء في النشرة اإلخبارية ليوم 8 أغسطس 2019 :

وحيث تبين من خالل املعاينة، أن النشرة اإلخبارية ليوم 8 أغسطس 

2019، تضمنت عبارات من قبيل :

 » – )…( Avec( une( première( victime, la( marque( Gillette 

le( N°1 mondial, enregistre( des( pertes( records, plus( de 

5 milliards(de(dollars(de(pertes( lors(du(dernier(trimestre 

pour( l’américain(Procter & Gamble(donc(propriétaire(de 

la(marque, Camille(MARICAU )…( « ;

 » – )…( Gillette( la( perfection( au( masculin, disait( la( pub, 

mettant( en( scène( des( hommes( aux( corps( parfaits, 

athlètes( surfeurs( ou( simplement( papa( et( mari )…( 

la(marque(a(compris(que(la(masculinité(toxique(comme 

on( dit( ça( fait( mauvais( genre. Gillette( a( donc( sorti 

un(nouveau(spot(publicitaire(plus(consensuel )…( « ;

 » – )…( Système(Gillette(contour(plus(et( sa(plaquette(qui 

bras(strippe, la(perfection(au(masculin )…( «.

في باب ما جاء في النشرة اإلخبارية ليوم 9 سبتمبر 2019 :

ليوم اإلخبارية  النشرة  أن  املعاينة،  خالل  من  تبين   وحيث 

9 سبتمبر 2019، تضمنت عبارات من قبيل :

 » – )…( Comme(les(années(précédentes, » Oasis « propose 

de(reprendre(son(souffle(dès(la(rentrée(dans(le(cadre 100% 

détente( du » Fellah( Hôtel «, séances( de( Yoga( chaque 

matin, spa, piscines, expositions. De(quoi(se(vider(la(tête 

avant(les(soirées, avec(un(line(up(prometteur(et(plusieurs 

têtes( d’affiche. Côté( platine( comme( Sampha, lauréat 

du( prix(Mercury( ou( encore( le( français(Nicola( CRUZ, le 

sud-africain(DJ( LAG(ou( encore(Voodoo(Gents( parmi( les 

ambassadeurs(du(continent. Venue(d’Europe(aussi, et(très 

attendue, la(belge(Amélie(LENS. Sans(parler(d’un(groupe 

contingent(marocain(avec(amine(KA(ou(encore(le(rappeur 

Issam )…( «.

املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   2 املادة  تنص  وحيث 

: أنه  على  وتتميمه  تغييره  تم  كما  البصري  السمعي   باالتصال 

»ألجل تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر :

املتلفزة  أو  املذاعة  الخطابات  : أي شكل من أشكال  - إشهارا   1

املكتوبة الخطابات  من  أشكال  أو  أو رسوم  بواسطة صور   وال سيما 

 أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، املوجهة إلخبار الجمهور

خدمات، أو  بسلع  للتزويد  الترويج  بهدف  إما  اهتمامه  الجتذاب   أو 

 بما فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي

أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري ملقاولة 

عامة أو خاصة)...( ؛
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2 - إشهارا غير معلن عنه: »التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة 

صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو عالمة أو أنشطة 

منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة 

مقصودة من طرف متعهد االتصال السمعي البصري لهدف إشهاري 

غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة 

العرض. ويعتبر التقديم مقصودا ال سيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره« ؛

البحر  »إذاعة  شركة  تحمالت  دفتر  من   14 املادة  تنص  وحيث 

األبيض املتوسط الدولية« على أنه : »)...( يلتزم املتعهد بعدم بث إشهار 

غير معلن عنه أو إشهار ممنوع، كما ورد تعريفهما في املواد 2 )املقطعان 

2 و 3( و 67 و 68 من القانون، )...(.

النشرات املخصصة جزئيا أو كليا لألحداث السياسية أو املتعلقة 

رعاية، موضوع  تكون  أن  يمكن  ال  السياسية  الحقوق   بممارسة 

كما ال يمكن أن تقطعها وصالت إشهارية. )...(.« ؛

بتاريخ البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  راسلت   وحيث 

24 و 26 سبتمبر 2019، شركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية«، 

قصد طلب توضيحاتها بناء على ما تم تسجيله من مالحظات ؛

بتاريخ البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  توصلت   وحيث 

7 أكتوبر 2019، بجوابي شركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية« 

تعرض من خاللهما مجموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة ؛

وحيث إن النشرتين اإلخباريتين ليومي 8 أغسطس و 9 سبتمبر 2019، 

قدمتا صراحة وبشكل متكرر وتبريري كيانين تجاريين، في سياق تجاوز 

اإلخبار، ومن شأنه اجتذاب اهتمام الجمهور، وإيقاعه في الخطإ حول 

الطبيعة الترويجية للعرض ؛

وحيث إن هذا التقديم، من شأنه الخلط بين اإلخبار واإلشهار، 

وذلك خرقا لواجب الشفافية تجاه الجمهور، وللمقتضيات القانونية 

والتنظيمية املتعلقة باإلشهار الغير معلن عنه ؛

وحيث تنص املادة 2.33 من دفتر تحمالت شركة »إذاعة البحر 

األبيض املتوسط الدولية« على أنه : » في حالة احترام مقت�ضى أو عدة 

مقتضيات من دفتر التحمالت، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار 

إليها أعاله، يمكن للهيأة العليا عالوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن 

العقوبات  إحدى  املخالفة،  خطورة  باعتبار  املتعهد،  حق  في  تصدر 

التالية :

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج ملدة شهر على األكثر )...(« ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة »إذاعة 

البحر األبيض املتوسط الدولية«،

لهذهيبألسبابي:

1 - يصّرح أن شركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية« التي 

متكّرر،  بشكل  تحترم،  لم   »1 ميدي  »راديو  اإلذاعية  الخدمة  تقدم 

املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باإلشهار الغير معلن عنه ؛

2 - يوجه إنذارا لشركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية« ؛

3 - يقّرر تبليغ قراره هذا إلى شركة »إذاعة البحر األبيض املتوسط 

الدولية« ونشره بالجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي 

البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 18 من صفر 1441 )17 أكتوبر 2019(، 

بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة 

لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر 

الكنسو�ضي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة 

املعزوز،  ومحمد  الرا�ضي  وبديعة  اإلدري�ضي  العلمي  وخليل  برودي 

أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.


