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السنة الت سعة بعد امل ئة)-)عدد)6871  9))بعش 9))99) )1))بأ 13)1)1))

فهرست

نصوص ع مة

تعيي9 بعض ء الحكومة.

 ظهير شريف رقم 1.20.36 صادر في 16 من شعبان 1441 )10 أبريل 2020(

 1438 رجب   9 في  الصادر   1.17.07 رقم  الشريف  الظهير  بتغيير 

2082)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة ..............................................

الس عة الق نونية.

1441 شعــــــبان  مـــن   15 فــــي  صــــادر   3.25.20 رقم  الحكـــــومة  لرئيـــــس   قــــرار 

2082)9 أبريل 2020(   بشـــأن الســـاعة القـــانــونيـة..............................................

نصوص خ صة

إقليم بيش وة. - نزع ملكية قطعتي9 برضيتي9.

مرسوم رقم 2.20.213 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة نفيفة باملاء الشروب وبنزع ملكية 
2083القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بإقليم شيشاوة................. 

إقليم أنسليم 9. - نزع ملكية قطع برضية.

مرسوم رقم 2.20.261 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد ظهر العصمة وبنزع ملكية القطع 

 ...................................... 2084األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم بنسليمان

إقليم تطوا9. - نزع ملكية بغ اس.

مرسوم رقم 2.20.263 صادر في 2 شعبان 1441 )27 مارس 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد بني منصور وبنزع ملكية األغراس 

 ......................................................... 2085الالزمة لهذا الغرض بإقليم تطوان

صفحة

صفحة



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( الجريدة الرسمية181)  
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تفو3ض اإلمض ء والسلطة واملص دقة على الصفق ت.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 911.20 صادر في 
112086 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء......................... 

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 912.20 صادر في 
 ..................... 112086 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 913.20 صادر في 
112086 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء......................... 

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 914.20 صادر في 
112087 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء......................... 

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 915.20 صادر في 
على  املصادقة  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر  من   11

 ............................................................................................... 2087الصفقات.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 916.20 صادر في 
112088 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض السلطة...................... 

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 917.20 صادر في 
 ..................... 112088 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

 1441 األولى  جمادى  من  في28  صادر   983.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 
من  11 في  الصادر   3725.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 يناير   24( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

 ............................................................................................... 2089الصفقات.

 1441 األولى  جمادى  من   28 في  صادر   984.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 
من  11 في  الصادر   3944.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 يناير   24( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

 ............................................................................................... 2089الصفقات.

1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   996.20 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
من  11 في  الصادر   3682.19 رقم  القرار  بتتميم   )29 يناير 2020( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

 ................................................................................................ 2090الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 997.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( بتغيير 
القــــــرار رقم 3678.19 الصادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ........................................ 2090بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 987.20 

 ....... 2091صادر في 23 من رجب 1441 )18 مارس 2020( بتفويض اإلمضاء.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 988.20 

 ....... 2091صادر في 23 من رجب 1441 )18 مارس 2020( بتفويض اإلمضاء.

تعيي9 آم 3ن مس عدين أ لص ف.

 1441 اآلخرة  جمادى  من   17 في  صادر   989.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 
)12 فبراير 2020( بتغيير القرار رقم 1921.17 الصادر في 20 من رجب 1438 

 ......... 2092)18 أبريل 2017( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

صادر في   985.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
944.14 رقم  القرار  بتغيير   )2020 مارس   10(  1441 رجب  من   15 
الصادر في 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( بتعيين آمرين 

2093مساعدين بالصرف ونواب عنهم............................................................. 

تسليم قطع فالحية من بمالك الدولة الخ صة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 874.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

 .......................................................................................... 2094بإقليم صفرو.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 875.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

 .......................................................................................... 2094بإقليم صفرو.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 876.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

 .......................................................................................... 2095بإقليم صفرو.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 877.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

2095بإقليم تاونات........................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 878.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

2096بإقليم تاونات........................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 879.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

2096بإقليم تاونات........................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 880.20 صادر في 8 رجب 1441 )3 مارس 2020( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

2097بإقليم تاونات........................................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   932.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2097املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   933.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2098املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   934.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2098املمنوحة له سابقا بإقليم الحاجب......................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   935.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2099املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد............................................................ 
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والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   936.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2099املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد............................................................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   937.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2100املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد............................................................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   938.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2100املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد............................................................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

)2020 مارس   11(  1441 رجب  من   16 في  صادر   939.20  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

2101املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد............................................................ 

املع دالت أي9 الشه دات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 مارس   9(  1441 رجب  من   14 في  صادر   947.20  رقم 

 ................................................. 2101بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليم كلميم. - التخلي عن ملكية قطع برضية.

في  صادر   978.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

23 من رجب 1441 )18 مارس 2020( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع 

2102األرضية الالزمة لبناء سد فاصك بإقليم كلميم...................................... 

تنمية الكت1 العم انية الق و3ة.

قرار لوالي جهة بني مالل - خنيفرة، عامل إقليم بني مالل رقم 862.20 صادر في 

2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم أزيالل 

2103بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتبروشت...................... 

في  صادر   977.20 رقم  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  جهة  لوالي  قرار 

عامل  قرار  على  باملوافقة   )2020 مارس   10(  1441 رجب  من   15

إقليم وزان بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة 

 ................................... 2103عين بيضاء بقيادة مقريصات بدائرة مقريصات.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020(الجريدة الرسمية    (18(

((1(1 )99) )1))بأ 13) 6))من بعش 9) 1.16).))ص در في)  ظهير ب 3ف رقم)

أتغيير الظهير الش 3ف رقم)7.17).))الص در في)9)رجب)918) 

)7)بأ 13)7)1)()أتعيي9 بعض ء)الحكومة.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف)-)بداخله):

))محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصل)47)منه)؛

الصـــادر فــي (1.17.04  وبعد االطـــالع علــى الظهير الشــريف رقم)

 18)من جمادى اآلخرة)1438 )17)مـارس)2017()بتعيين السيد سعد الدين

العثماني رئيسا للحكومة)؛

 1438 رجب) (9 الصادر في) (1.17.07 وعلى الظهير الشريف رقم)

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة،)كما وقع تغييره)؛

وباقتراح من رئيس الحكومة)،

أصــدرنـا أمـرنـا الشريـف بما يلـي :

املادة األولى

 ابتـــداء)مـــــــن)13)شعـبان)1441 )7)أبريل)2020(،)يعفــــى السيـــد الحسن

الناطق الرسمي) عبيابة من مهام وزير الثقافة والشباب والرياضة،)

باسم الحكومة.

املادة الثانية

وزيرا) الفردوس  عثمان  السيد  يعين  نفسه،) التاريخ  من  ابتداء)

للثقافة والشباب والرياضة.

املادة الثالثة

ابتداء)من التاريخ نفسه،)يكلف السيد سعيد أمزازي،)وزير التربية)

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)بمهام الناطق)

الرسمي باسم الحكومة.

املادة الرابعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء)في)16)من شعبان)1441 )10)أبريل)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

ق ار ل ئيس الحكومة رقم 1).5).1 ص در في 5) من بعش 9 )99) 

)9 بأ 13 1)1)( بشـــأ9 الســـ عة القـــ نــونيـة

رئيس الحكومة،

في) الصادر  (455.67 رقم) امللكي  املرسوم  على  االطالع  بعد 

القانونية،) الساعة  بشأن  ()1967 يونيو) (2(  1387 صفر) من  (23

وال سيما الفصل األول منه)؛

 1440 من صفر) (16 في) الصادر  (2.18.855 رقم) املرسوم  وعلى 

)26)أكتوبر)2018()املتعلق بالساعة القانونية،)والسيما املادة الثانية)

منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  الثانية  املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

 )2018 أكتوبر) (26  (  1440 من صفر) (16 الصادر في) رقم)2.18.855)

يتم،)عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم األحد)19)أبريل)2020،)

املرسوم) من  األولى  املادة  في  إليه  املشار  بالتوقيت  العمل  توقيف 

املذكور،)وذلك بتأخير الساعة بستين))60()دقيقة.

األحد) يوم  من  صباحا  الثانية  الساعة  حلول  عند  ويتم،)

31)ماي)2020،)إضافة ستين))60()دقيقة للرجوع إلى التوقيت املذكور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من شعبان)1441 )9)أبريل)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

نصوص ع مة
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نصوص خ صة

 م سوم رقم)1)).1).))ص در في)))بعش 9))99) )7))م رس)1)1)) أإعال9 ب9 املنفعة الع مة تق�ضي أتزو3د

جم عة نفيفة أ مل ء)الش وب وبنزع ملكية القطعتي9 األرضيتي9 الالزمتي9 لهذا الغ ض أإقليم بيش وة

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من فاتح فبراير إلى فاتح أبريل)2017)بجماعة نفيفة بإقليم شيشاوة)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة نفيفة باملاء)الشروب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين الواقعتين بتراب جماعة نفيفة بإقليم شيشاوة،)املبينتين في الجدول أسفله)

واملعلم عليهما بلونين مختلفين في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

مالحظ ت
املس حة بسم ء وعن و3ن املالك بو املفترض بنهم كذلك

م اجعهم  العق ر3ة
رقم  القطعتي9

ساألرضيتي9 آر ه العنوا9 االسم

آيت الطالب أحمد )مستغل( 46 14 00 جماعة نفيفة
أرا�ضي الجموع.

غير محفظة 1

88 13 00 جماعة نفيفة ورثة برحمون محمد
برحمون الحاج الحسين

غير محفظة 2

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب)-)قطاع املاء)-.

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

واملاء)وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب)-)قطاع املاء)-،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1441 )27)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     (189

م سوم رقم )6).1).) ص در في ) بعش 9 )99) )7) م رس 1)1)( أإعال9 ب9 املنفعة الع مة تق�ضي أبن ء سد ظه  العصمة وبنزع 
ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغ ض أإقليم أنسليم 9

رئيس الحكومة،

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)15)أغسطس إلى)15)أكتوبر)2018)بجماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)6)فبراير إلى)8)أبريل)2019)بجماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)سد ظهر العصمة بإقليم بنسليمان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول رفقته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميمين التجزيئيين ذوي)
املقياس)1/2000)املضافين إلى أصل هذا املرسوم):

سد ظه  العصمة

إقليم أنسليم 9

املالك

األغ اس واملنشآت السطحية املس حة
نوعية الترأة الوضعية العق ر3ة

 رقم

التصميم

 رقم

القطعة
اسم وعنوا9 املالك بو املفترض بنهم كذلك

رقم 

العددالحس ب النوعية س آر ه

1 النخل الكبير 13 42 00 حمري بوري 25/30945 3-4 19 صاحبي الرسم العقاري رقم 25/30945 

عبد الكريم الشرايبي بنسبة 1/2

الهام نجمي بنت احمد بنسبة 1/2

قيادة  تيزغة  عين  جماعة  ساحل  احمد  اوالد  دوار 

الزيايدة إقليم بنسليمان

18

17 م ع بئر مبني 65 10 00 حمري بوري 25/28918 1 39 صاحبي الرسم العقاري رقم 25/28918 

نزهة مرشد بنسبة 1/2

محمد وحداش بن اخلف بنسبة 1/2

الزيايدة  قيادة  تيزغة  عين  جماعة  دعيديعة  دوار 

إقليم بنسليمان

36

34 02 00 حمري بوري 25/26853 1 40 صاحبي الرسم العقاري رقم 25/26853 

منار عبد االله بن امليلودي بن محمد بنسبة 1/2

الترايقي العسري حبيبة بنت احمد بنسبة 1/2

الزيايدة  قيادة  تيزغة  عين  جماعة  دعيديعة  دوار 

إقليم بنسليمان

37

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

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1441 )27)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م سوم رقم 61).1).) ص در في ) بعش 9 )99) )7) م رس 1)1)( أإعال9 ب9 املنفعة الع مة تق�ضي أبن ء سد أني منصور وبنزع 

ملكية األغ اس الالزمة لهذا الغ ض أإقليم تطوا9

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من فاتح مارس إلى)2)ماي)2017)بجماعة بني سعيد بإقليم تطوان؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)سد بني منصور بإقليم تطوان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية األغراس املبينة في الجدول رفقته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/2000)املضاف إلى أصل هذا املرسوم):

سد أني منصور

األغ اس

إقليم تطوا9

األغ اس واملنشآت السطحية  رقم

التصميم

 رقم

القطعة
اسم وعنوا9 املالك بو املفترض بنهم كذلك رقم امللف

العدد النوعية

5 م ط الصبار 1 2 أحمد البقالي، دوار شروظة جماعة بني سعيد قيادة بني سعيد 

إقليم تطوان.

1

4 الزيتون صغير 1 4 ورثة العيا�ضي بنعبورة، دوار شروظة جماعة بني سعيد قيادة بني 

سعيد إقليم تطوان.

2

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

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1441 )27)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).))9 

ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض اإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 

والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن مسعودي،)مدير املوارد البشرية واملالية)

ونظم املعلومات والشؤون العامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على جميع الوثائق)

اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين بما في ذلك التوظيف والتعيين)

وإنهاء)املهام في مناصب املسؤولية وتعيين لجن االمتحانات واملباريات)

ولجن انتقاء)املرشحين ملناصب املسؤولية والترسيم والترقية والنقل)

واإللحاق واالستيداع واالحتفاظ واإلدماج وإعادة اإلدماج والوضع)

العائلية) والوضعيات  والتدريب  والتكوين  والتأديب  اإلشارة  رهن 

والتعويضات والرخص واإلحالة على التقاعد والحذف من األسالك)

اإلدارية وحوادث الشغل.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد الحسن مسعودي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

لبنى العيساوي،)رئيسة قسم تدبير املوارد البشرية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).))9 
ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض اإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 
والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن مسعودي،)مدير املوارد البشرية واملالية)
ونظم املعلومات والشؤون العامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).1)9 
ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض اإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛
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جمادى من  (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوزير  قرار   وعلى 
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 
والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية) املوارد  مدير  مسعودي،) الحسن  السيد  إلى  يفوض 
نيابة عن وزير) اإلمضاء) واملالية ونظم املعلومات والشؤون العامة،)
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على األوامر الصادرة)
األخضر) واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزارة  التابعين  للموظفين 

والرقمي للقيام بمأموريات بمجموع التراب الوطني وفي الخارج.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد الحسن مسعودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
خالد العبا�ضي،)رئيس قسم املشتريات واملحاسبة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).9)9 
ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض اإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 
والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن مسعودي،)مدير املوارد البشرية واملالية)

ونظم املعلومات والشؤون العامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على األوامر بصرف)

أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)

املتعلقة) الحسابية  الوثائق  املوارد وبصفة عامة على جميع  بقبض 

بميزانية وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد الحسن مسعودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

خالد العبا�ضي،)رئيس قسم املشتريات واملحاسبة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم)1).5)9 

أتفو3ض) ()(1(9 بكتوب ) ((1(  (99( من صف ) ((( في) ص در 

املص دقة على الصفق ت.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 

والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

البشرية) املوارد  مدير  مسعودي،) الحسن  السيد  إلى  يفوض 

واملالية ونظم املعلومات والشؤون العامة،)املصادقة على الصفقات)

املبرمة لحساب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي)

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).6)9 

ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض السلطة

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.410)الصادر في)29)من ذي الحجة)1438 

)20)سبتمبر)2017()بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق)

ألصولها وال سيما املادة الرابعة منه)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 

والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

البشرية) املوارد  مدير  مسعودي،) الحسن  السيد  إلى  يفوض 

واملالية ونظم املعلومات والشؤون العامة،)سلطة انتداب املسؤولين)

الوثائق) نسخ  مطابقة  على  باإلشهاد  إليهم  يعهد  الذين  واملوظفين 

ألصولها بوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصن عة والتج رة واالقتص د األخض  وال قمي رقم 1).7)9 
ص در في )) من صف  )99) )1) بكتوب  9)1)) أتفو3ض اإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

بتنفيذه) الصادر  (32.93 رقم) (1994 لسنة) املالية  قانون  وعلى 

 1414 رمضان) من  (14 بتاريخ) (1.94.123 رقم) الشريف  الظهير 

)25)فبراير)1994()وال سيما املادة)43)منه)؛

الصادر) (2003 املالية) للسنة  (45.02 رقم) املالية  قانون  وعلى 

 1423 26)من شوال) بتاريخ) (1.02.362 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)31)ديسمبر)2002()وال سيما املادة)29)املكررة منه)؛

1441 رجب) (7 في) الصادر  (2.19.1085 رقم) املرسوم   وعلى 

والتجارة) الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 مارس) (2(

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن مسعودي،)مدير املوارد البشرية واملالية)

ونظم املعلومات والشؤون العامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على األوامر بصرف)

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو 

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

 3.2.0.0.1.00.005 املتعلقة بالحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)

الحامل عنوان)»صندوق النهوض بتشغيل الشباب«)املحدث بمقت�ضى)

املادة)43)من قانون املالية املشار إليه أعاله رقم)32.93.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوز3  الصحة رقم)1).981)ص در في)8))من جم دى األولى))99) 

في) الص در  (17(5.(9 رقم) الق ار  أتغيير  ()(1(1 ين ي ) ((9(

أتفو3ض اإلمض ء) ()(1(9 بكتوب ) ((1(  (99( من صف ) (((

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3725.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3725.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

» الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

كلميم - واد 

نو9

 جهة كلميم -

واد نون

......................................................__

إقليم كلميم

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

الكاين،  سالك  محمد  السيد 
مدير املركز االستشفائي الجهوي 

بكلميم بالنيابة.

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

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

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1441 )24)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــ ار لوز3  الصحة رقم)1).989)ص در في)8))من جم دى األولى))99) 
في) الص در  (1999.(9 رقم) الق ار  أتغيير  ()(1(1 ين ي ) ((9(
أتفو3ض اإلمض ء) ()(1(9 بكتوب ) ((1(  (99( من صف ) (((

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،
بعد االطالع على القرار رقم)3944.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛
1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3944.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

» الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

جهة

 الدار البيضاء -

سطات.

جهة

 الدار البيضاء -

سطات

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

عمالة 

 مقاطعات

 الدار البيضاء-

أنفا

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

عمالة 

 مقاطعات

الفداء - مرس 

السلطان

رئيس ..................................... الشرقي،  ايت  رشيد  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بمندوبية وزارة الصحة بعمالة الفداء 

- مرس السلطان.

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

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

عمالة 

 مقاطعات

ابن مسيك

رئيسة ..................................... مريمة،  توفيق  السيدة 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

ابن  بعمالة  الصحة  وزارة  بمندوبية 

مسيك.

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

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

إقليم

الجديدة

رئيس ..................................... املصطفى،  دالل  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بإقليم  الصحة  وزارة  بمندوبية 

الجديدة.

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

إقليم

النواصر

رئيسة ..................................... كصيرا،  لطيفة  السيدة 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بإقليم  الصحة  وزارة  بمندوبية 

النواصر.

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

إقليم

مديونة

رئيس ..................................... العالمي،  أحمد  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بإقليم  الصحة  وزارة  بمندوبية 

مديونة بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1441 )24)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 (99( جم دى اآلخ ة) (1 ص در في) (996.(1 قـــ ار لوز3  الصحة رقم)

في) الص در  (168(.(9 رقم) الق ار  أتتميم  ()(1(1 )9))ين ي )

أتفو3ض اإلمض ء) ()(1(9 بكتوب ) ((1(  (99( من صف ) (((

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3682.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3682.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

سوس - ماسة

جهة

سوس - ماسة

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

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

............................................................................................................إقليم تيزنيت

إقليم طاطا

رئيس ...................................................... لفطيم،  محسن  السيد 
واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 
بإقليم  الصحة  وزارة  بمندوبية 

طاطا.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق ار لوز3  الصحة رقم)1).997)ص در في)8)رجب))99) )1)م رس)1)1)) 

 (99( من صف ) ((( في) الص در  (1678.(9 القــــــ ار رقم) أتغيير 

)1))بكتوب )9)1)()أتفو3ض اإلمض ء)واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القــــــرار رقم)3678.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

الصفقات) على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 )10)أكتوبر)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3678.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

» الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

الرباط 

- سال - 

القنيطرة

 جهة

الرباط - سال 

- القنيطرة

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

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

إقليم الخميسات

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

املركز  مدير  فؤاد خرماز،  الدكتور 

االستشفائي اإلقليمي بالخميسات 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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ق ار للوز3  املنتدب لدى وز3  الترأية الوطنية والتكو3ن املنهي والتعليم)

الع لي والشحث العلمي املكلف أ لتعليم الع لي والشحث العلمي)

 ((1(1 )99) )8))م رس) 1))من رجب) 1).987)ص در في) رقم)

أتفو3ض اإلمض ء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يوسف الوليدي،)مدير امليزانية والشؤون العامة)

اإلمضاء) بالنيابة،) العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلفة  بالوزارة 

أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث)

 العلمي على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من رجب)1441 )18)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوز3  املنتدب لدى وز3  الترأية الوطنية والتكو3ن املنهي والتعليم)

الع لي والشحث العلمي املكلف أ لتعليم الع لي والشحث العلمي)

 ((1(1 )99) )8))م رس) 1))من رجب) 1).988)ص در في) رقم)

أتفو3ض اإلمض ء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن أمرير،)مدير الشؤون القانونية واملعادالت)

واملنازعات بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث)

 العلمي على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من رجب)1441 )18)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     (19(

قـــ ار لوز3  الصحة رقم 1).989 ص در في 7) من جم دى اآلخ ة )99) ))) فبراي  1)1)( أتغيير الق ار رقم 7).))9) الص در في 

1) من رجب 918) )8) بأ 13 7)1)( أتعيي9 آم 3ن مس عدين أ لص ف ونواب عنهم

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)1921.17)الصادر في)20)من رجب)1438 )18)أبريل)2017()بتعيين آمرين مساعدين بالصرف)

ونواب عنهم كما وقع تغييره)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.947)الصادر في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)1921.17)بتاريخ)20)من رجب)1438 )18)أبريل)2017( :

»املادة األولى.)-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف)

»االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة من امليزانية العامة لوزارة الصحة):

املع هد العلي  للمهن التم 3ضية 

وتقني ت الصحة
املح سشو9 املكلفو9النواباآلم و9 املس عدو9 أ لص فاالختص ص الترابي

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

املعهد العالي للمهن التمريضية 

وتقنيات الصحة للرشيدية
.................................................................................................................................................................................................................

املعهد العالي للمهن التمريضية 

وتقنيات الصحة لبني مالل
جهة بني مالل - خنيفرة

مدير املعهد العالي للمهن التمريضية 

وتقنيات الصحة ببني مالل
الخازن اإلقليمي ببني ماللكذلك

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

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية).-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى اآلخرة)1441 )12)فبراير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.



(191 الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

 قـــ ار لوز3  االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 1).985 ص در في 5) من رجب )99) )1) م رس 1)1)( أتتميم الق ار

رقم 9).999 الص در في 1) جم دى األولى 915) ))) م رس 9)1)( أتعيي9 آم 3ن مس عدين أ لص ف ونواب عنهم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)944.14)الصادر في)10)جمادى األولى)1435 )12)مارس)2014()بتعيين آمرين مساعدين بالصرف)

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)  وعلى املرسوم رقم)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)944.14)بتاريخ)10)جمادى األولى)1435 )12)مارس)2014( : 

»املادة األولى.)-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات)

»املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة برسم الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)3.2.0.0.1.13.003 

»الحامل عنوان)»الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«)وذلك لتنفيذ العمليات املحددة في نفس الجدول):

املح سشو9 املكلفو9نوع العملي تالنواباآلم و9 املس عدو9 أ لص ف

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

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

مقر نائب القنصل العامالقنصل العام للمملكة بأنفرس )بلجيكا( إيواء  قصد  بناية  باقتناء  املتعلقة  النفقات 
القنصلية العامة للمملكة املغربية بأنفرس )بلجيكا(

العون املحاسب لدى بعثة اململكة املغربية 
لدى االتحاد األوروبي ببروكسيل )بلجيكا(

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( الجريدة الرسمية199)  

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (879.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم صف و.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1977 أغسطس) (27(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

)وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)ماي)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد احمد بنا القطعة الفالحية من أمالك الدولة الخاصة)

اإلصالح) بتعاونية  والواقعة  طم  طم  بئر  بتجزئة  املحدثة  (10 رقم)

املسلمة) صفرو،) بإقليم  امطرناغة  بجماعة  »اليازغية«) الزراعي)

سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.646)بتاريخ)

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (875.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم صف و.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.783 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1982 ماي) (12(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس)؛

)وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)ماي)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  مومن  خديجة  السيدة  تسلم 

والواقعة) أقورار  أغبالو  بتجزئة  املحدثة  (25 رقم) الخاصة  الدولة 

بجماعة أغبالو أقورار بإقليم) »الزاوية«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)

على املرسوم املشار إليه أعاله) املسلمة سابقا لزوجها بناء) صفرو،)

رقم)2.80.783)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



(195 الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)
يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (876.(1 رقم)
الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم صف و.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 
املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)
 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1392 من رجب) (13 في) الصادر  (2.71.186 رقم) املرسوم   وعلى 
)23)أغسطس)1972()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)
الخاص) الدولة  مللك  التابعة  للفالحة  القابلة  أو  الفالحية  األرضية 

بإقليم فاس)؛

وعلى مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)1124.03)الصادر)
2003()بإعادة منح القطعة األرضية) 1424 )4)يونيو) 3)ربيع اآلخر) في)
رقم)3)الواقعة بتجزئة سيدي خيار من أمالك الدولة الخاصة بإقليم)

صفرو ألحد ورثة املمنوحة له سابقا)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)
القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)ماي)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  سلوي  حدو  السيد  يسلم 
بتعاونية) والواقعة  خيار  سيدي  بتجزئة  املحدثة  (3 رقم) الخاصة 
اإلصالح الزراعي)»الحسنية«)بجماعة كندر سيدي خيار بإقليم صفرو،)
 1124.03 على املقرر املشار إليه أعاله رقم) املسلمة سابقا ألمه بناء)

الصادر في)3)ربيع اآلخر)1424 )4)يونيو)2003(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (877.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم ت ون ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1977 أغسطس) (27(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

)وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة حياة املحاري القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

املحدثة بتجزئة تيسة والواقعة بتعاونية اإلصالح) (3 الخاصة رقم)

الزراعي)»السالم«)بجماعة راس الواد بإقليم تاونات،)املسلمة سابقا)

بتاريخ) (2.76.646 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيها 

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( الجريدة الرسمية196)  

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (878.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم ت ون ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

املحددة بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  الفالحية من  القطعة  زروق رشيد  السيد  يسلم 

املحدثة بتجزئة تيسة والواقعة بتعاونية اإلصالح) (43 الخاصة رقم)

الزراعي)»السالم«)بجماعة راس الواد بإقليم تاونات،)املسلمة سابقا)

بتاريخ) (2.76.508 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيه 

7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (879.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم ت ون ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

املعتبر بمثابة قانون) ()1972 ديسمبر) (29(  1392 من ذي القعدة) (22

يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك)

الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.04.252)بتاريخ)25)من ذي القعدة)1425

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

املحددة بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  الفالحية من  القطعة  مكوار  احمد  السيد  يسلم 

بتعاونية) والواقعة  عائشة  عين  بتجزئة  املحدثة  (13 رقم) الخاصة 

تاونات،) بإقليم  عائشة  عين  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.508 

بتاريخ)7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



(197 الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت)

يق�ضي) ()(1(1 م رس) (1(  (99( رجب) (8 ص در في) (881.(1 رقم)

الخ صة ألحد ورثة) الدولة  أتسليم قطعة فالحية من بمالك 

املمنوحة له س أق  أإقليم ت ون ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من) (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعــــدة) ذي  مــــن  (22 بتاريــــــخ) (1.72.277 رقــــم) أعــــاله  إليــــه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1977 أغسطس) (27(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد البكوري القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  عائشة  عين  بتجزئة  املحدثة  (10 رقم) الخاصة 

اإلصالح الزراعي)»الوحدة«)بجماعة مزراوة بإقليم تاونات،)املسلمة)

سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.646)بتاريخ)

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (91(.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم سط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم رقم)2.84.429)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 

)4)فبراير)1985()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة الكبيرة عبية القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الرحالية  بتجزئة  املحدثة  (12 رقم) الخاصة 

اإلصالح الزراعي)»الرحالية«)بجماعة مزورة بإقليم سطات،)املسلمة)

سابقا ألبيها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.84.429)الصادر)

في)13)من جمادى األولى)1405 )4)فبراير)1985(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (911.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم سط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

نوفمبر (26 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال   وعلى محضر 

و)18)ديسمبر)2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة فاطنة بوجناح القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

املحدثة بتجزئة البروج والواقعة بتعاونية) (49 الدولة الخاصة رقم)

اإلصالح الزراعي)»السالم«)بجماعة مسكورة بإقليم سطات،)املمنوحة)

 2.76.647 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت
((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (919.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم الح جب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427
أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم رقم)2.72.621)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 
تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

مكناس)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

 والغابات رقم)892.18)الصادر في)15)من رجب)1439 )2)أبريل)2018(

القا�ضي بتسليم قطعة فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الحاجب)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)19)يوليو)2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد بناصر افجدار القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)138)املحدثة بتجزئة تيفريت والواقعة بتعاونية)

بجماعة أيت وخلفن بإقليم الحاجب،) »العمرية«) اإلصالح الزراعي)

 892.18 على القرار املشار إليه أعاله رقم) املسلمة سابقا ألمه بناء)

الصادر في)15)من رجب)1439 )2)أبريل)2018(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



(199 الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (915.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم أ بيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.205 رقم) املرسوم  وعلى 

1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) )10)أكتوبر)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد يوسف التباع القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)12)املحدثة بتجزئة أوالد عبو والواقعة بتعاونية)

بإقليم برشيد،) أوالد عبو  بجماعة  أكتوبر«) (16« الزراعي) اإلصالح 

في) الصادر  (2.78.205 على املرسوم رقم) بناء) املمنوحة سابقا ألبيه 

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (916.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم أ بيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.205 رقم) املرسوم  وعلى 

1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) )10)أكتوبر)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  األرضية  القطعة  البخاري  فاطمة  السيدة  تسلم 

املحدثة بتجزئة أوالد عبو والواقعة) (6 أمالك الدولة الخاصة رقم)

بجماعة أوالد عبو بإقليم) أكتوبر«) (16« بتعاونية اإلصالح الزراعي)

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيها  املمنوحة سابقا  برشيد،)

رقم)2.78.205)الصادر في)7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( الجريدة الرسمية11))  

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (917.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم أ بيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.205 رقم) املرسوم  وعلى 

1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) )10)أكتوبر)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  األرضية  القطعة  مهابي  فاطمة  السيدة  تسلم 

املحدثة بتجزئة أوالد عبو والواقعة) (19 أمالك الدولة الخاصة رقم)

بجماعة أوالد عبو بإقليم) أكتوبر«) (16« بتعاونية اإلصالح الزراعي)

املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله) برشيد،)

رقم)2.78.205)الصادر في)7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (918.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم أ بيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 

)4)فبراير)1985()بحصر الئحة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  األرضية  القطعة  السحباني  اغنية  السيدة  تسلم 

أمالك الدولة الخاصة رقم)05)املحدثة بتجزئة ابن معاشو والواقعة)

بإقليم) معاشو  ابن  بجماعة  »املعاشية«) الزراعي) اإلصالح  بتعاونية 

على املرسوم املشار إليه أعاله  املسلمة سابقا لزوجها بناء) برشيد،)

رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 )4)فبراير)1985(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



((1( الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

 ق ار لوز3  الفالحة والصيد الشح ي والتنمية الق و3ة واملي ه والغ أ ت

((1(1 م رس) ((((  (99( من رجب) ((6 في) ص در  (919.(1  رقم)

يق�ضي أتسليم قطعة فالحية من بمالك الدولة الخ صة ألحد)

ورثة املمنوحة له س أق  أإقليم أ بيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 25)من ذي القعدة) 1.04.252)الصادر في)  الظهير الشريف رقم)

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.205 رقم) املرسوم  وعلى 

1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) )10)أكتوبر)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة السعدية تربوي القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

16)املحدثة بتجزئة الساحل والواقعة بتعاونية) الدولة الخاصة رقم)

اإلصالح الزراعي)»القدس«)بجماعة الساحل أوالد احريز بإقليم برشيد،)

2.78.205)الصادر في)  املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم رقم)

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار للوز3  املنتدب لدى وز3  الترأية الوطنية والتكو3ن املنهي والتعليم)

الع لي والشحث العلمي املكلف أ لتعليم الع لي والشحث العلمي)

 ((1(1 م رس) (9(  (99( من رجب) ((9 ص در في) (997.(1  رقم)

أتحديد بعض املع دالت أي9 الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Arts et métiers(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية))في

-(Titre(d’ingénieur(de(l’Ecole(nationale(supérieure(d’arts(et(
métiers(-(France,(délivré(-(le(30(novembre(2007,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من))رجب)1441 )9)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020(الجريدة الرسمية     ((1(

مق ر لوز3  التجهيز والنق1 واللوجيستيك وامل ء رقم 1).978 ص در في 1) من رجب )99) )8) م رس 1)1)( أ إلذ9 أ لتخلي 
عن ملكية القطع األرضية الالزمة لشن ء سد ف صك أإقليم كلميم

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء ()2018 1440 )9)نوفمبر) الصادر في فاتح ربيع األول) (2.18.830  وعلى املرسوم رقم)
سد فاصك على واد إفران بإقليم كلميم)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)13)فبراير إلى)15)أبريل)2019)بجماعة فاصك بإقليم كلميم)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/2000 
املضافة إلى أصل هذا املقرر):

سد ف صك أإقليم كلميم
)منطقة األشغال والحقينة(

األغ اس واملنشآت السطحية املس حة
نوعية الترأة

ال سم 

العق ري

رقم 

التصميم

رقم 

القطعة

بسم ء وعن و3ن املالك بو املفترض بنهم 

كذلك
رقم 

العددامللف النوعية س آر هـ

2,21 م2
3,77 م2

25,32 م2
145,17 م2

38,44 م2
185,00 م2

16,04 م2
98,13 م2
25,00 م.ع

1

صهريج باالسمنت
صهريج باالسمنت
 صهريج باالسمنت

مبنى بالطين سقف بالخشب
مبنى بالطين سقف بالخشب

حائط بالطين
مبنى بالطين والحجر سقف بالخشب

مبنى بالطين والحجر غير مسقف آيل للسقوط
بئر مجهز
تين كبير

72 11 24 حرش بوري غير محفظة 1-2 6  ،JA 1228 أمبارك باحموش بن إبراهيم

قيادة  فاصك،  جماعة  فاصك،  دوار 

فاصك، إقليم كلميم.

1

03

86

13

24

96

44

75

54

44

10

01

69

99

65

86

19

25

98

71

26

49

13

76

08

11

20

25

67

197

58

84

69

04

05

16

177

49

99

21

31

09

00

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

حرش بوري

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

غير محفظة

1-2

1-2

2

1

1

2

2

2-3

2-3

4-3

4-3

4

4

4

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فاصك،  دوار  احماد،  آيت  قبيلة  جموع 

إقليم  فاصك،  قيادة  فاصك،  جماعة 

كلميم.

2

املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)23)من رجب)1441 )18)مارس)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



((11 الجريدة الرسميةعدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( 

ق ار لوالي جهة أني مالل)-)خنيف ة،)ع م1 إقليم أني مالل رقم)1).)86 

ص در في)))رجب))99) )6))فبراي )1)1)()أ ملوافقة على ق ار)

العم انية) الكتلة  تنمية  مخطط  أإق ار  بز3الل  إقليم  ع م1 

الق و3ة لتبروبت.

والي جهة بني مالل - خنيفرة، عامل إقليم بني مالل،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة،) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)3978.19)الصادر في)8)ربيع اآلخر)1441 

)5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط) إقرار  املتضمن  أزيالل  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

 PDAR N° )املخطط رقم) تنمية الكتلة العمرانية القروية لتبروشت)

.)04/2018

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني مالل في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : خطيب الهبيل.

*

* *

 ق ار لع م1 إقليم بز3الل)

أإق ار مخطط تنمية الكتلة العم انية الق و3ة لتبروبت

عامل إقليم أزيالل،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)15)أكتوبر)2018)؛

بتاريخ) وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

16)أكتوبر)2018)؛

دورته) خالل  تبروشت  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)3)ماي)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)25)فبراير إلى)27 مارس 2019 

بمقر الجماعة الترابية لتبروشت،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتبروشت))املخطط)

رقم)PDAR N° 04/2018()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ص در في) (977.(1 الحسيمة رقم) (- تطوا9) (- ق ار لوالي جهة طنجة)

5))من رجب))99) )1))م رس)1)1)()أ ملوافقة على ق ار ع م1)

الق و3ة) العم انية  الكتلة  تنمية  أإق ار مخطط  إقليم وزا9 

مل كز جم عة عي9 أيض ء)أقي دة مق 3ص ت أدائ ة مق 3ص ت.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة،) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛



عدد)6873 - 19)شعبان)1441 )13)أبريل)2020( الجريدة الرسمية19))  

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)3978.19)الصادر في)8)ربيع اآلخر)1441 
)5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم وزان املتضمن إقرار مخطط تنمية)
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة عين بيضاء)بقيادة مقريصات)

.)02/AULO/2018(دائرة مقريصات))املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

* *
 ق ار لع م1 إقليم وزا9)

 أإق ار مخطط تنمية الكتلة العم انية الق و3ة
مل كز جم عة عي9 أيض ء)أقي دة مق 3ص ت أدائ ة مق 3ص ت

عامل إقليم وزان،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)12)ديسمبر)2017)؛

بتاريخ) وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

15)نوفمبر)2017)؛

خالل دورته) وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة عين بيضاء)

العادية املنعقدة بتاريخ)4)أكتوبر)2018)ودورته االستثنائية املنعقدة)

بتاريخ)14)نوفمبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)5)أكتوبر إلى)5 نوفمبر 2018 

بمقر جماعة عين بيضاء،

قرر ما يلي):

املادة األولى

جماعة) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

عين بيضاء)تحت رقم)AULO/2018/02)امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


