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لتفاق5ةققرضقمبرمةقبينقحك2مةقلململكةقلملغرب5ةقعلاصنذعقق
لاوربيقاإل ماءقلالقتصاديقعلالجتماعيققصذقلملساهمةق
عنق لاناجمةق لآلثارق اذرءق لإلسوافيق لابر امجق تم2يلق فيق

جائحةقك2رع ا.

مرسوم رقم 2.20.398 صادر في 20 من شوال 1441 )12 يونيو 2020( باملوافقة 

على اتفاقية القرض املبرمة بتاريخ 15 من رمضان 1441 )9 ماي 2020( 

االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  املغربية  اململكة  حكومة  بين 

واالجتماعي بمبلغ خمسة وأربعين مليون )45.000.000( دينار كويتي، 

قصد املساهمة في تمويل البرنامج اإلسعافي لدرء اآلثار الناجمة عن 

 ......................................................................................... 3505جائحة كورونا.

إحذلثقعتنظ5مقمواهذقتك2ينقلات ن5ينقعلات ن5ينقلملتخصصينق

لاتابوةقا2زلر قلاذلخل5ة.

قرار لوزير الداخلية رقم 860.20 صادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( بتغيير 

وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 3392.18 الصادر في 28 من صفر 1440 

)7 نوفمبر 2018( بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين 

3505املتخصصين التابعة لوزارة الداخلية ....................................................

لملسـ2قــــة للح25يـــةق علملماثلــــةق عللجنيســـــةق لألصل5ــــــةق  لألدعيــــةق

فــــيقلملغــرب.ق-قأسوارقلاب5عقالوم2م.

1441 شوال  من   13 في  صادر   1500.20 رقم  الصحة  لوزير   قرار 

في  الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 يونيو   5(

7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 

 .......... 3509لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب.
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جزئ5ةق ل تخاباتق إجرلءق تاريخق .-ق جماع5ةق مجااسق أعضاءق
عتكم5ل5ة.

 1441 القعدة  دي  فاتح  في  صادر   1609.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
النتخاب  تكميلية  انتخابات  إجراء  تاريخ  بتحديد   )2020 يونيو   23(

3517أعضاء مجالس جماعية ......................................................................... 

 1441 القعدة  دي  فاتح  في  صادر   1610.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)23 يونيو 2020( بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية النتخاب أعضاء 

3519جدد بمجلس جماعة آيت أورير التابعة إلقليم الحوز ..........................

 ص2صقخاصة

»لملؤسسةقلملغرب5ةقالترب5ةقمنقأجلقلاتشغ5ل«.ق-قجمو5ةقدلتق
منفوةقعامة.

مرسوم رقم 2.20.409 صادر في 25 من شوال 1441 )17 يونيو 2020( باعتبار 
الجمعية املسماة »املؤسسة املغربية للتربية من أجل التشغيل« الكائن 
3520مقرها بالدار البيضاء جمعية دات منفعة عامة .....................................

لا2كااةقللخاصةقطنجةقلملت2سطق.-قإدنقبإحذلثقشركةقمساهمةق

Zone d’Activité Économique de«ق تسمىق تابوةق

.Fnideq«

مرسوم رقم 2.20.425 صادر في 2 دي القعدة 1441 )24 يونيو 2020( باإلدن 
للوكالة الخاصة طنجة املتوسط بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى 
..................................... »Zone d’Activité Économique de Fnideq«3520

شركةق»قMarchica Med«ق.-قإدنقبإحذلثقشركةقتابوةقتسمىقق
»Marchica Med Africaق«.

مرسوم رقم 2.20.426 صادر في 2 دي القعدة 1441 )24 يونيو 2020( يؤدن 
بموجبه لشركة مارتشيكا ميد » Marchica Med« بإحداث شركة تابعة 

....................................................... » Marchica Med Africa«  3521مسماة

علىق لملالكق افائذ ق تجزيءق ق -ق علا ن5طر .ق لاورلئشق إقل5ماق
لاش5اعقاو ارلتقجماع5ة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1351.20 رقم  والغابات  واملياه 
)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
للجماعة  التابع  اخريشفة«  احميد  »أوالد  املسمى  للملك  الجماعي 
الساللية »أوالد احميد اخريشفة« والواقع في دائرة الري باللوكوس 

3522بإقليم العرائش........................................................................................ 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1352.20 رقم  والغابات  واملياه 
)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي للملك املسمى »الرياينة« التابع للجماعة الساللية »الرياينة« 

 .................................. 3522والواقع في دائرة الري باللوكوس بإقليم العرائش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1353.20 رقم  والغابات  واملياه 
)22 ماي 2020( يق�ضي  بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي للملك املسمى »بالد أوالد عثمان كساكسة« التابع للجماعة 
باللوكوس  الساللية »أوالد عثمان كساكسة« والواقع في دائرة الري 

3523بإقليم القنيطرة....................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

رمضان 1441  من   28 في  صادر   1354.20 رقم  والغابات  واملياه 

)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »بالد أوالد الجعيدي« التابع للجماعة الساللية 

 .... 3523»أوالد الجعيدي« والواقع في دائرة الري باللوكوس بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1355.20 رقم  والغابات  واملياه 

)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الساللية  للجماعة  التابع  الغواملة«  »بالد  املسمى  للملك  الجماعي 

 ................ 3524»الغواملة« والواقع في دائرة الري باللوكوس بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1356.20 رقم  والغابات  واملياه 

)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الساللية  للجماعة  التابع   »2 الفكارنة  املسمى »بالد  للملك  الجماعي 

 ............... 3524»الفكارنة« والواقع في دائرة الري باللوكوس بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1441 رمضان  من   28 في  صادر   1357.20 رقم  والغابات  واملياه 

)22 ماي 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »جماعة دواوير أوالد حماد« التابع للجماعة 
الري  دائرة  في  والواقع  الدحامنة«  الصوالح  أحمد  »أوالد  الساللية 

3525باللوكوس بإقليم القنيطرة...................................................................... 

تف2يضقلإلمضاء.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 1482.20 صادر في 10 شوال 1441 )2 يونيو 2020( 

3525بتفويض اإلمضاء ...................................................................................

قـــرار لوزير الداخلية رقم 1483.20 صادر في 10 شوال 1441 )2 يونيو 2020( 

3526بتفويض اإلمضاء ..................................................................................

 ظامقم2ظفيقلإلدلرلتقلاوامة

 ص2صقخاصة

عزلر قلاذلخل5ة.

اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 

رقم 1481.20 صادر في 10 شوال 1441 )2 يونيو 2020( في شأن إعادة 

توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية مجالس العماالت واألقاليم بين هذه 
3527املجالس ومصالح اإلدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية .....................

إعال اتقعبالغات

بتاريخ  الجمرك  في  املقبولين  للمعشرين  التأديبية  الغرفة  أعضاء  انتخاب 

 ...................................................................................... 123528 فبراير 2020.
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 3  3 ش2لل) منق ((2 في) صادرق ((.(2.398 رقم) مرس2مق

))3)و2 25)2)2)()بامل2لف ةقعلىقلتفاق5ةقلا رضقلملبرمةقبتاريخ)

لململكة) بينقحك2مةق ()(2(2 ماي) (9(  3  3 منقرمضان) (32

علالجتماعي) لالقتصاديق اإل ماء) لاوربيق علاصنذعقق لملغرب5ةق

ك2يتي،) دونارق () 2.222.222( مل25ن) عأربوينق خمسةق بمبلغق

لآلثار) اذرء) لإلسوافيق لابر امجق تم2يلق فيق لملساهمةق قصذق

لاناجمةقعنقجائحةقك2رع ا.

رئيس الحكومة،

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

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

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

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (I الفقرة)  وعلى 

بتاريخ) (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81 رقم)

5)ربيع االول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

يوافق على اتفاقية القرض،)امللحقة بأصل هذا املرسوم واملبرمة)

املغربية) اململكة  بين  ()2020 ماي) (9(  1441 من رمضان) (15 بتاريخ)

خمسة) بمبلغ  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء) العربي  والصندوق 

وأربعين مليون))45.000.000()دينار كويتي،)قصد املساهمة في تمويل)

البرنامج اإلسعافي لدرء)اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من شوال)1441 )12)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

3  3ق رجبق 7ق فيق صادرق 2).862ق رقمق لاذلخل5ةق ا2زيرق قرلرق

لاذلخل5ةق عزيرق قرلرق عتتم5مق بتغ5يرق ))قمارسق2)2)(ق

رقمق38.)339قلاصادرقفيق8)قمنقصفرق2  3ق)7ق 2فمبرق238)(ق

علات ن5ينق لات ن5ينق تك2ينق مواهذق عتنظ5مق بإحذلثق

لملتخصصينقلاتابوةقا2زلر قلاذلخل5ة.

وزير الداخلية،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

)24)فبراير)1958()بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.1086)الصادر في)4)جمادى اآلخرة)1441 

)30)يناير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية)؛

 1407 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.86.325 وعلى املرسوم رقم)

كما وقع) بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،) ()1987 يناير) (9(

تغييره وتتميمه)؛)

 1426 شوال) من  (29 في) الصادر  (2.05.72 رقم) املرسوم  وعلى 

التقنيين) بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن  ()2005 ديسمبر) (2(

املشتركة بين الوزارات)؛

 1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.90.244 وعلى املرسوم رقم)

املوظفين) بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  في شأن  ()1990 ماي) (25(

بين) املشتركة  املنهي  التكوين  مؤسسات  وتسيير  بتدبير  املكلفين 

الوزارات،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1427 ربيع اآلخر) (5 الصادر في) (2.04.1010 وعلى املرسوم رقم)

بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات اإلضافية) ()2006 ماي) (3(

املخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

 1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.89.565 وعلى املرسوم رقم)

املكونين) بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بمثابة  ()1990 ماي) (25(

تغييره) وقع  كما  املنهي،) التكوين  ملؤسسات  الوزارات  بين  املشتركة 

وتتميمه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1366 وعلى املرسوم رقم)

املتعلق بالتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان) ()2005 )2)ديسمبر)

الدولة)؛

 ص2صقعامة
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3392.18)الصادر في) وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

28)من صفر)1440 )7)نوفمبر)2018()بإحداث وتنظيم معاهد تكوين)

التقنيين والتقنيين املتخصصين التابعة لوزارة الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار) من  (2 املادة) مقتضيات  التالي،) النحو  على  وتتمم،) تغير 

رقم)3392.18)الصادر في)28)من صفر)1440 )7)نوفمبر)2018()املشار)

إليه أعاله،)واملالحق رقم)1)و2)و3)املرفقة به):

مؤهلين للعمل خصيصا) (،............................... تناط) (- (.2 املادة) («

والجماعات) الداخلية  بوزارة  والالممركزة  املركزية  »باملصالح 

»الترابية.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

*  *  *

«

«
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رقم) 787.3 لا رلرق عتتم5مق بتغ5يرق ()(2(2 و2 25) (2(  3  3 ش2لل) منق (33 في) صادرق (3222.(2 رقم) لاصحةق ا2زيرق  قرلرق

لاصادرقفي)7)جمادىقلآلخر )32 3 )7)أبريل) 23)()بمرلجوةقأسوارقلاب5عقالوم2مقاألدعيةقلألصل5ةقعللجنيسةقعلملماثلة)

للح25يةقلملس2قةقفيقلملغرب.

وزير الصحة،

بناء)على املرسوم رقم)2.13.852)الصادر في)14)من صفر)1435 )18)ديسمبر)2013()املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر)

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم،)وال سيما املواد)12و)14)و)15)منه)؛

2014()بمراجعة أسعار البيع للعموم) 1435 )7)أبريل) 7)جمادى اآلخرة) 787.14)الصادر في) وبعد االطالع على القرار رقم)

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له)؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية)

املعنية)؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم)1)املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم)2)املرفق بهذا القرار.

املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله) (3 تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم)

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من شوال)1441  )5)يونيو)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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لمللحق)3

 (,22

633 ,22
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 قرلرقا2زيرقلاذلخل5ةقرقم2).3629قصادرقفيقفاتحقديقلا وذ ق3  3ق)3)قو2 25ق2)2)(قبتحذوذقتاريخقإجرلء

ل تخاباتقتكم5ل5ةقال تخابقأعضاءقمجااسقجماع5ة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون التنظيمي رقم)59.11)املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

و134 و7) (2 وال سيما املواد) كما وقع تغييره وتتميمه،) نوفمبر2011() (21(  1432 من دي الحجة) (24 بتاريخ) (1.11.173  رقم)

و139)و153)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،)كما وقع تغييره)؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)2796.15)الصادر في)12)من شوال)1436 )29)يوليو)2015()بتحديد الدوائر االنتخابية التابعة)

للجماعات التي ينتخب أعضاء)مجالسها عن طريق االقتراع الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يدعى ناخبو الدوائر االنتخابية الجماعية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار يوم الخميس)23)يوليو)2020،)كل فيما)

يخصهم،)النتخاب أعضاء)عن دوائرهم االنتخابية.

املادة الثانية

يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه بمقر السلطة اإلدارية املحلية ابتداء)من يوم االثنين)6)يوليو)2020،)إلى غاية)

الساعة الثانية عشرة))12()من زوال يوم الخميس)9)يوليو)2020.

املادة الثالثة

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الجمعة)10)يوليو)2020،)وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة))12()ليال)

من يوم األربعاء)22)يوليو)2020.

املادة الرابعة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في فاتح دي القعدة)1441 )23)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جذعلقملحققب رلرقعزيرقلاذلخل5ةقرقم)2).3629لاصادرقفيقففاتحقديقلا وذ ق3  3ق)3)قو2 25ق2)2))
بتحذوذقتاريخقإجرلء)ل تخاباتقتكم5ل5ةقال تخابقأعضاء)مجااسقجماع5ة.

عذدقلمل اعذرقمقلاذلئر قلال تخاب5ةللجماعةلإلقل5م

العاطفتاوريرت

31

8
 2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

9
1

)املقعد املخصص للنساء( 

101

رباط الخيرصفرو

1
 2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

21

51

61

81

101

111

121

14
1

)املقعد املخصص للنساء(

161

171

181

191

201

211

23
 2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

تيزغرانتيزنيت

2
1

)املقعد املخصص للنساء(

51

61

71

9
1

)املقعد املخصص للنساء(

111
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 3  3 2).3632)صادرقفيقفاتحقديقلا وذ ) قرلرقا2زيرقلاذلخل5ةقرقم)

جزئ5ة) ل تخاباتق إجرلء) تاريخق بتحذوذق ()(2(2 و2 25) ((3(

لاتابوة) أعريرق آوتق جماعةق بمجلسق جذدق أعضاء) ال تخابق

إلقل5مقللح2ز.

وزير الداخلية،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)59.11)املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس)

 الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.173)بتاريخ

وتتميمه،) تغييره  كما وقع  نوفمبر2011() (21(  1432 الحجة) من دي  (24

وال سيما املواد)2)و7)و134)و153)منه)؛

 1436 رمضان) (5 في) الصادر  (2.15.402 رقم) املرسوم  وعلى 

قائمة) بحسب العماالت واألقاليم،) املحددة بموجبه،) ()2015 يونيو) (22(

الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في)

مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره)؛

40 رقم) بمراكش  اإلدارية  املحكمة  عن  الصادر  الحكم   وعلى 

القا�ضي بحل املجلس الجماعي آليت أورير التابع) (2020 فبراير) (11 بتاريخ)

إلقليم الحوز مع ما يترتب عن دلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ املعجل)؛)

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)5)بتاريخ)21)فبراير)2020 

القا�ضي بتعيين لجنة خاصة بمجلس جماعة آيت أورير بإقليم الحوز،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ناخبو جماعة آيت أورير التابعة) (2020 يوليو) (23 يدعى يوم الخميس)

إلقليم الحوز النتخاب مجلس جماعي جديد خلفا للمجلس الذي تم حله.

املادة الثانية

تودع التصريحات بالترشيح من طرف وكيل))ة()كل الئحة بنفسه بمقر)

إلى غاية) (،2020 يوليو) (6 من يوم االثنين) السلطة اإلدارية املحلية ابتداء)

الساعة الثانية عشرة))12()من زوال يوم الخميس)9)يوليو)2020. 

املادة الثالثة

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الجمعة)10)يوليو)2020،)

ليال من يوم األربعاء ()12(  وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة)

 22)يوليو))2020.

املادة الرابعة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح دي القعدة)1441 )23)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرس2مقرقم)29 .2).))صادرقفي)2))منقش2لل)3  3 )37)و2 25)2)2)) 
باعتبارقللجمو5ةقلملسما )»لملؤسسةقلملغرب5ةقالترب5ةقمنقأجل)
لاكائنقم رهاقبااذلرقلاب5ضاء)جمو5ةقدلتقمنفوة) لاتشغ5ل«)

عامة.

رئيس الحكومة،

في) الصادر  (1.58.376 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)
تأسيس) حق  بتنظيم  ()1958 نوفمبر) (15(  1378 األولى) جمادى  (3

الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من دي القعدة)1425 
 1.58.376 رقم) الشريف  الظهير  أحكام  لتطبيق  ()2005 يناير) (10(

السالف الذكر)؛

املسماة) الجمعية  قدمته  الذي  الطلب  على  االطالع  وبعد 
مقرها الكائن  ( التشغيل«،) أجل  من  للتربية  املغربية   »املؤسسة 

بالدار البيضاء،)ملتمسة فيه اعتبارها جمعية دات منفعة عامة))؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املذكورة من)
قبل مصالح األمانة العامة للحكومة)؛

وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أجل) من  للتربية  املغربية  »املؤسسة  (: املسماة) الجمعية  تعتبر 
التشغيل«،)املصرح بها بالدار البيضاء)جمعية دات منفعة عامة.

املادة الثانية

تملك من) أن  األولى أعاله،) املادة  في  إليها  املشار  للجمعية  يجوز 
املنقوالت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها،)على أن ال تتجاوز قيمة)

دلك خمسين مليون))50000000,00()درهم.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم)1.58.376 
يجوز للجمعية املذكورة أن تقوم مرة كل سنة،) املشار إليه أعاله،)
التصريح) شريطة  العمومي  اإلحسان  بالتماس  مسبق،) إدن  دون 
بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ)

التظاهرة املزمع القيام بها.

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من شوال)1441 )17)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

مرس2مقرقم)2) .2).))صادرقفي)))ديقلا وذ )3  3 ) ))و2 25)2)2)) 
شركة) بإحذلثق لملت2سطق طنجةق للخاصةق ال2كااةق باإلدنق
 »Zone d’Activité Économique de مساهمةقتابوةقتسمى)

.Fnideq«

رئيس الحكومة،

ب5انقلألسبابق:

تطلب الوكالة الخاصة طنجة املتوسط اإلدن املنصوص عليه في)
املأدون بموجبه في تحويل منشآت) (39.89 من القانون رقم) (8 املادة)
عامة إلى القطاع الخاص،)كما وقع تغييره وتتميمه،)من أجل إحداث)
»Zone d’Activité Économique تسمى) تابعة  مساهمة   شركة 

.de Fnideq«

باملهام) لالضطالع  الوكالة  سعي  إطار  في  املشروع  هذا  ويدخل 
2.02.644،)حيث تدأب) املسندة إليها بمقت�ضى املرسوم بقانون رقم)
على االنخراط الفعلي في إحداث البنيات التحتية التي من شأنها تحقيق)

التنمية االقتصادية واالجتماعية املرجوة.

كما يندرج هذا املشروع في إطار االتفاقية املوقعة في فبراير)2020 
بين الدولة والوكالة والتي تحدد اإلطار التمويلي لتنفيذ مشروع تهيئة)
وبناء)وتجهيز منطقة األنشطة االقتصادية للمضيق)-)الفنيدق وإقليم)
بإحداث) الوكالة  التزام  على  املذكورة  االتفاقية  تنص  كما  تطوان.)

شركة تابعة.

بتهيئة) ستكلف  التي  الشركة  هذه  إحداث  مشروع  حظي  وقد 
الترابية) بالجماعة  الواقعة  النيكرو«) »واد  الحرة) املنطقة  وتسيير 
املتوسط) طنجة  الخاصة  املنطقة  نطاق  في  تدخل  والتي  الفنيدق 
بموافقة مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة املتوسط أثناء)اجتماعه)

املنعقد بتاريخ)20)ديسمبر)2018.

الالزمة) العقارات  تعبئة  على  الوكالة  تعمل  السياق،) هذا  وفي 
الحتضان املشاريع االقتصادية واالجتماعية املهيكلة.

دينامية) خلق  إلى  املشروع  هذا  خالل  من  الوكالة  تهدف  كما 
الفنيدق وجهة) (- اقتصادية جديدة باملنطقة التابعة لعمالة املضيق)
الحسيمة ودلك من خالل إنشاء)منصة قادرة على) (- -)تطوان) طنجة)

استقطاب األنشطة االقتصادية دات القيمة املضافة العالية.

»Zone d’Activité Économique(ويتمثل الغرض األسا�ضي لشركة 
التي سيتم إحداثها على شكل شركة مساهمة برأسمال) (de Fnideq«
املناطق) التجارية،) األنشطة  مناطق  تهيئة  في  درهم،) مليون  (1 يبلغ)
الحرة،)وكذا كل املناطق التي ستكلف بها،)باإلضافة إلى تنمية وإنعاش)
وتسويق وتسيير املساحات املتواجدة بداخل هذه املناطق وكذا تطوير)

وتهيئة وتسويق املشاريع العقارية.

 ص2صقخاصة
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تشمل) درهم  مليون  (200 بلمبغ) املشروع  هذا  تكلفة  وتقدر 

سنوات (3 مدى) على  تمويلها  سيتم  واألشغال،) الدراسات   تكاليف 

)2020-2022()بواسطة املساهمات املالية للشركاء)التاليين):

- وزارة الداخلية بمبلغ 70 مليون درهم ؛

بمبلغ والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة   - 

40 مليون درهم ؛

- مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم ؛

عماالت  في  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  وكالة   -

وأقاليم الشمال باململكة بمبلغ 10 ماليين درهم.

واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة على وجه)

الخصوص في مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية والحضرية)

 والسياحية التي تعرفها عمالة املضيق)-)الفنيدق وجهة طنجة)-)تطوان)-

الحسيمة)؛

وبناء)على املادة)8)من القانون رقم)39.89)املأدون بموجبه في تحويل)

منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

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

تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة)،

رسم ما يلي): (

املادة األولى)

يؤدن للوكالة الخاصة طنجة املتوسط بإحداث شركة مساهمة)

تابعة تسمى)»Zone d’Activité Économique de Fnideq«)برأسمال)

يبلغ)1)مليون درهم.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)2)دي القعدة)1441 )24)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مرس2مقرقم)6) .2).))صادرقفي)))ديقلا وذ )3  3 ) ))و2 25)2)2)) 
(»Marchica Med (« م5ذ) مارتش5كاق اشركةق بم2جبهق وؤدنق

. »Marchica(Med(Africa(«(( بإحذلثقشركةقتابوةقمسما

رئيس الحكومة)،

ب5انقلألسباب):

 8 املادة) في  عليه  املنصوص  اإلدن  ميد  مارتشيكا  تطلب شركة 
املأدون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى) (39.89 من القانون رقم)
من أجل إحداث شركة) كما وقع تغييره وتتميمه،) القطاع الخاص،)

.»Marchica Med Africa«(تابعة للقطب املالي للدار البيضاء)مسماة

عليه) صادق  الذي  التابعة،) الشركة  إحداث  مشروع  ويندرج  (
»مارتشيكا ميد«)خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ) مجلس إدارة شركة)
18)ديسمبر)2019،)كامتداد وتثمين لنشاط الشركة املذكورة في إطار)

مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بساحل العاج.

الرئي�ضي) مقرها  التي سيكون  الشركة،) إحداث هذه  يهدف  كما 
بالقطب املالي للدار البيضاء،)إلى استمرارية املساعدة في إدارة مشروع)
البنية التحتية والحقا) ( إعادة التأهيل البيئي لخليج كوكودي وتعزيز)
عبر عقد شراكات مع دول إفريقية أخرى ترغب في االستفادة من)

خبرة الشركة في هذا امليدان.

الخصوص) على  إحداثها  املزمع  الشركة  أنشطة  وتغطي  هذا،)
املجاالت التالية):

-)تنقية وتطهير املناطق واملجاالت املائية)؛

-)إعادة تأهيل وتثمين الفضاءات الطبيعية الرطبة)؛

-)تأهيل المناظر الطبيعية)؛

- مساعدة الشركاء في إنجاز الدراسات التقنية واملالية ومواكبتهم 
للحصول على التمويالت الالزمة.

من جهة أخرى،)تبين التوقعات المالية لهذا المشروع خالل الخمس)
سنوات المقبلة أن مداخيل وتكاليف الشركة ستنتقل من مليون أورو)
 و)620)ألف أورو تباعا إلى)1,1)مليون أورو و)695)ألف أورو بين)2020
لكل) (% (2,9 وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوي يبلغ) (،2024 و)

منهما.

388)ألف) أما النتيجة الصافية،)فستنتقل خالل نفس الفترة من)
أورو إلى)437)ألف أورو مسجلة بذلك نموا سنويا بنسبة)3,05)%.

هذا،)وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع قد حصل على الموافقة)
المبدئية ليحظى بصفة القطب المالي بمجرد إحداث الشركة التابعة،))
مخففة) مسطرة  من  االستفادة  األخيرة  لهذه  يخول  الذي  ال�ضيء)

وسريعة))ومن امتيازات أخرى.
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مع) يتالءم  الذي  المشروع  هذا  من  المتوخاة  لألهداف  ونظرا 
استراتيجية شركة مارتشيكا ميد)؛

المأدون بموجبه في) (39.89 من القانون رقم) (8 على المادة) وبناء)
الظهير) بتنفيذه  الصادر  الخاص  القطاع  إلى  عامة  منشآت  تحويل 
الشريف رقم)1.90.01)بتاريخ)15)من رمضان)1410 )11)أبريل)1990(،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي): (

املادة األولى

بإحداث شركة)  »Marchica Med« يؤدن لشركة مارتشيكا ميد)
.»Marchica Med Africa«(تابعة مسماة

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)2)دي القعدة))1441 )24)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة، 

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (3323.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق
8))منقرمضان)3  3 ))))ماي)2)2)()و �ضيقبااتجزيء)افائذ )
»أعالد) لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش5اعق علىق لملالكق
لحم5ذ) »أعالدق لاسالا5ة) الجماعةق لاتابعق لخريشفة«) لحم5ذق
لخريشفة«)علا2لقعقفيقدلئر قلاريقباال2ك2سقبإقل5مقلاورلئش.

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

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 
)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)
 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)
قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  (10 بتاريخ)

لالستثمارات الفالحية)؛

الصادر في (438.19  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

13)من جمادى األولى)1440 )19)فبراير)2019()باملصادقة على الئحة)

»أوالد احميد اخريشفة«) دوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية)

الكائنة بإقليم العرائش والواقعة داخل دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 

»أوالد احميد اخريشفة«)دي الرسم العقاري عدد)36/6511،)التابع)

للجماعة الساللية)»أوالد احميد اخريشفة«)بإقليم العرائش والواقع)

كما هو محدد في التصميم التجزيئي  داخل دوائر الري باللوكوس،)

دي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق

في) صادرق (332(.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق

8))منقرمضان)3  3 ))))ماي)2)2)()و �ضيقبااتجزيء)افائذ )

لملالكقعلىقلاش5اعقالو ارقللجماعيقالملكقلملسمى)»لارياونة«)
لاري) فيقدلئر ق علا2لقعق »لارياونة«) لاسالا5ة) لاتابعقالجماعةق

باال2ك2سقبإقل5مقلاورلئش.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 

)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)

 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  بتاريخ)10)

لالستثمارات الفالحية)؛
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3191.16)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
لوائح دوي) باملصادقة على  ()2017 ماي) (18(  1438 من شعبان) (21
(- الرياينة) (- خزعال) »أوالد  الساللية) للجماعة  التابعة  الحقوق 
داخل) والواقعة  العرائش  بإقليم  والسواكن«) خريشفة  الدويعسة 

دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
للجماعة) التابع  (،36/16090 عدد) العقاري  الرسم  دي  »الرياينة«)
الري) دوائر  داخل  والواقع  العرائش  بإقليم  »الرياينة«) الساللية)
باللوكوس،)كما هو محدد في التصميم التجزيئي دي املقياس)1/5000 

امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (3323.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق
8))منقرمضان)3  3 ))))ماي)2)2)()و �ضيقبااتجزيء)افائذ )
لملالكقعلىقلاش5اعقالو ارقللجماعيقالملكقلملسمى)»بالدقأعالد)
عثمان) »أعالدق لاسالا5ة) الجماعةق لاتابعق كساكسة«) عثمانق
كساكسة«)علا2لقعقفيقدلئر قلاريقباال2ك2سقبإقل5مقلا ن5طر .

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

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 
)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)
 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)
قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  بتاريخ)10)

لالستثمارات الفالحية)؛

الصادر في (127.19  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

باملصادقة على الئحة) ()2019 يناير) (23(  1440 من جمادى األولى) (16

»أوالد عثمان كساكسة«) دوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية)

الكائنة بإقليم القنيطرة والواقعة داخل دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 

»بالد أوالد عثمان كساكسة«)دي الرسم العقاري عدد)52/601،)التابع)

للجماعة الساللية)»أوالد عثمان كساكسة«)بإقليم القنيطرة والواقع)

كما هو محدد في التصميم التجزيئي  داخل دوائر الري باللوكوس،)

دي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرلرقمشتركقا2زيرقلاذلخل5ةقععزيرقلافالحةقعلاص5ذقلابحريقعلاتنم5ة)

من) ((8 في) صادرق (332 .(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق
افائذ ) بااتجزيء) و �ضيق ()(2(2 ماي) (((( رمضان)3  3 

»بالد) لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش5اعق علىق لملالكق

لاتابعقالجماعةقلاسالا5ة)»أعالدقللجو5ذي«) أعالدقللجو5ذي«)

علا2لقعقفيقدلئر قلاريقباال2ك2سقبإقل5مقلا ن5طر .

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 

)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)

 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  (10 بتاريخ)

لالستثمارات الفالحية)؛
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الصادر في (979.07  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
لوائح على  باملصادقة  ()2007 أبريل) (24(  1428 اآلخر) ربيع  (6 
الساللية للجماعات  التابعة  بالعقارات  الخاصة  الحقوق   دوي 
بإقليم) الكائنة  والغواملة«) واحسينات  والفكارنة  الجعيدي  »أوالد 

القنيطرة والواقعة داخل دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 
التابع) (،52/7521 دي الرسم العقاري عدد) »بالد أوالد الجعيدي«،)
للجماعة الساللية)»أوالد الجعيدي«)بإقليم القنيطرة والواقع داخل)
دي) التجزيئي  التصميم  في  محدد  هو  كما  باللوكوس،) الري  دوائر 

املقياس)1/10000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (3322.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق
بااتجزيء) و �ضيق ()(2(2 ماي) ((((  3  3 رمضان) منق ((8
لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش5اعق علىق لملالكق افائذ ق
»بالدقلاغ2لملة«)لاتابعقالجماعةقلاسالا5ة)»لاغ2لملة«)علا2لقع)

فيقدلئر قلاريقباال2ك2سقبإقل5مقلا ن5طر .

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

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 
)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)
 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)
قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  (10 بتاريخ)

لالستثمارات الفالحية)؛

الصادر في (979.07  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
لوائح على  باملصادقة  ()2007 أبريل) (24(  1428 اآلخر) ربيع  (6 
الساللية للجماعات  التابعة  بالعقارات  الخاصة  الحقوق   دوي 
بإقليم) الكائنة  والغواملة«) واحسينات  والفكارنة  الجعيدي  »أوالد 

القنيطرة والواقعة داخل دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 
التابع للجماعة) (،52/7731 »بالد الغواملة«)دي الرسم العقاري عدد)
الري) دوائر  داخل  والواقع  القنيطرة  بإقليم  »الغواملة«) الساللية)
املقياس) دي  التجزيئي  التصميم  في  محدد  هو  كما  باللوكوس،)

1/20.000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (3326.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق
بااتجزيء) و �ضيق ()(2(2 ماي) ((((  3  3 رمضان) منق ((8
افائذ قلملالكقعلىقلاش5اعقالو ارقللجماعيقالملكقلملسمى)»بالد)
علا2لقعقفي) »لافكار ة«) لاتابعقالجماعةقلاسالا5ة) (»( لافكار ة)

دلئر قلاريقباال2ك2سقبإقل5مقلا ن5طر .

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

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 
)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)
 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)
قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  (10 بتاريخ)

لالستثمارات الفالحية)؛
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ربيع (6 في) الصادر  (979.07 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

باملصادقة على لوائح دوي الحقوق) ()2007 أبريل) (24(  1428 اآلخر)

الجعيدي) »أوالد  الساللية) للجماعات  التابعة  بالعقارات  الخاصة 

الكائنة بإقليم القنيطرة والواقعة) والفكارنة واحسينات والغواملة«)

داخل دوائر الري باللوكوس،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 

»بالد الفكارنة)2«)دي الرسم العقاري عدد)R/27220،)التابع للجماعة)

الري) دوائر  داخل  والواقع  القنيطرة  بإقليم  »الفكارنة«) الساللية)

باللوكوس،)كما هو محدد في التصميم التجزيئي دي املقياس)1/5.000 

امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص5ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل5ةق ا2زيرق مشتركق قرلرق

في) صادرق (3327.(2 رقم) علاغاباتق علمل5اهق لا رعيةق علاتنم5ةق

بااتجزيء) و �ضيق ()(2(2 ماي) ((((  3  3 رمضان) منق ((8

لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش5اعق علىق لملالكق افائذ ق

»جماعةقدعلعيرقأعالدقحماد«)لاتابعقالجماعةقلاسالا5ة)»أعالد)

أحمذقلاص2للحقلاذحامنة«)علا2لقعقفيقدلئر قلاريقباال2ك2س)

بإقل5مقلا ن5طر .

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 دي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم   وعلى 

)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)

 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

قانون) بمثابة  ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى) جمادى  (10 بتاريخ)

لالستثمارات الفالحية)؛

1919.18)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

باملصادقة على الئحة دوي حقوق) ()2018 1439 )18)يونيو) 4)شوال)

الواقعة باملدار) الجماعة الساللية)»أوالد أحمد الصوالح الدحامنة«)

السقوي اللوكوس بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى للملك  الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 

(،13/22056 »جماعة دواوير أوالد حماد«)دي الرسم العقاري عدد)

بإقليم) الدحامنة«) الصوالح  أحمد  »أوالد  الساللية) للجماعة  التابع 

كما هو محدد في) القنيطرة والواقع داخل دوائر الري باللوكوس،)

امللحق بأصل هذا القرار) (1/5.000 التصميم التجزيئي دي املقياس)

املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قـــرلرقا2زيرقلاذلخل5ةقرقمق2).)8 3قصادرقفيق32قش2للق3  3

))قو2 25ق2)2)(قبتف2يضقلإلمضاء

وزير الداخلية،

 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 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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الداخلية ووزير االقتصاد واملالية) القرار املشترك لوزير  وعلى 

 1441 شوال) (10 في) الصادر  (1481.20 رقم) اإلدارة  وإصالح 

مليزانية) املنتسبين  املوظفين  توزيع  إعادة  في شأن  ()2020 يونيو) (2(

مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية))

التابعة لوزارة الداخلية)؛

 1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 

وقع كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18( 

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

لوزارة) العام  الكاتب  الوالي  فوزي،) محمد  السيد  إلى  يفـوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع) اإلمضاء) ( الداخلية،)

مجالس) مليزانية  املنتسبين  املوظفين  توزيع  بإعادة  املتعلقة  الوثائق 

العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية التابعة)

لوزارة الداخلية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)شوال)1441 )2)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قـــرلرقا2زيرقلاذلخل5ةقرقمق2).83 3قصادرقفيق32قش2للق3  3
))قو2 25ق2)2)(قبتف2يضقلإلمضاء

وزير الداخلية،

 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 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية) القرار املشترك لوزير  وعلى 
 1441 شوال) (10 في) الصادر  (1481.20 رقم) اإلدارة  وإصالح 
مليزانية) املنتسبين  املوظفين  توزيع  إعادة  في شأن  ()2020 يونيو) (2(
مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية))

التابعة لوزارة الداخلية)؛

 1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 
وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 )18)أبريل)

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

من) الترابية  اإلدارة  مفتش  أخياط،) محمد  السيد  إلى  يفـوض 
الداخلية) نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء) الدرجة االستثنائية،)
على جميع الوثائق املتعلقة بإعادة توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية)
مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية)

التابعة لوزارة الداخلية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)شوال)1441 )2)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 ص2صقخاصة

وزارة الداخلية

قرلرقمشتركقا2زيرقلاذلخل5ةقععزيرقلالقتصادقعلملاا5ةقعإصالحقلإلدلر )
 ((2(2 و2 25) (((  3  3 ش2لل) (32 في) صادرق (3 83.(2 رقم)
مجااس) مليزل 5ةق لملنتسبينق لمل2ظفينق ت2زيعق إعاد ق شأنق فيق
لاوماالتقعلألقاا5مقبينقهذهقلملجااسقعمصالحقلإلدلر قلاترلب5ة)

لاتابوةقا2زلر قلاذلخل5ة.

وزير الداخلية،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)112.14)املتعلق بالعماالت واألقاليم)

من (20 في) الصادر  (1.15.84 الشريف رقم) الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رمضان)1436 )7)يوليو)2015()وال سيما املادة)227)منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)227)من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله)

تتم إعادة توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية مجالس) (،112.14 رقم)

العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية التابعة)

لوزارة الداخلية وفق القوائم امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

يظل املوظفون املشار إليهم في املادة األولى أعاله،)تابعين إلطارهم)

الحق سيما  وال  حقوقهم  بجميع  فيه  ومتمتعين  األصلية   بإدارتهم 

والتقاعد) والترقي  اإلضافية  الساعات  عن  والتعويض  األجرة  في 

والتغطية الصحية إلى غاية تحمل رواتبهم من طرف امليزانية العامة)

للدولة.

املادة الثالثة

لوزير) بقرارات  أو  بقرار  باألمر  املعنيين  وضعيات  تسوية  تتم 

الداخلية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)شوال)1441 )2)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

 ظامقم2ظفيقلإلدلرلتقلاوامة
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إعال اتقعبالغات


