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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.20.64صادرفي  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020في شأن املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب

مرسوم رقم  2.20.413صادرفي  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020يتعلق باختصاصــات وزيرالطاقة واملعادن والبيئة
رئيس الحكومة،

ّ
الحمد لله 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  41منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.15.71الصادر في  7رمضان 1436
( 24يونيو  )2015بإعادة تنظيم جامعة القرويين،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
املـادة األولى
ينسخ الظهير الشريف رقم  1.06.222الصادر في  30من شوال 1427
( 22نوفمبر  )2006بإحداث املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب.
املادة الثانية
يحذف «املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب» من قائمة املعاهد
واملؤسسات التابعة لجامعة القرويين الواردة في املادة  16من الظهير
الشريف املشار إليه أعاله رقم  1.15.71الصادر في  7رمضان 1436
( 24يونيو .)2015
املادة الثالثة
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ دخول اإلطار القانوني
الجديد للمعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب حيز التنفيذ.
املادة الرابعة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020

بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  93منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في    9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة ،كما وقع تغييره ،وال سيما
بالظهير الشريف رقم  1.19.122بتاريخ  15من صفر 1441
( 14أكتوبر  )2019؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال
الحكومة والوضع القانوني ألعضائها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.33بتاريخ  28من جمادى األولى  19( 1436مارس ،)2015
وال سيما املادة  4منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.541الصادر في  11من شوال 1435
( 8أغسطس  )2014بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة  -قطاع الطاقة واملعادن  -كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.758الص ــادر في  30مـ ــن صفر 1436
( 23ديسمبر  )2014بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة
بالبيئة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.1011الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995املتعلق بإعادة تنظيم الهيئات املكلفة باملحافظة على
البيئة وتحسينها،
رسم مـا يلـي :
امل ــادة األولى
يمارس السيد عزيز رباح ،وزير الطاقة واملعادن والبيئة ،االختصاصات
املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن   بموجب
النصوص الجاري بها العمل ،وال سيما املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.14.541الصادر في  11من شوال  8(1435أغسطس ،)2014
ماعدا تلك املتعلقة بتقوية النجاعة الطاقية.
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كما يمارس االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة
بالبيئة بموجب النصوص الجاري بها العمل ،وال سيما املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.14.758الصادر في  30من صفر 1436
( 23ديسمبر  ،)2014ماعدا تلك املتعلقة باالقتصاد األخضر.
امل ــادة الثانية
يتولى وزير الطاقة واملعادن والبيئة السلطة على مجموع الهياكل
املركزية والالممركزة املحدثة بموجب املرسومين السالفي الذكر
رقم  2.14.541و رقم .2.14.758

امل ــادة الرابعة
يمارس السيد عزيز رباح ،وزير الطاقة واملعادن والبيئة ،وصاية
الدولة على جميع املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة
الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن بموجب النصوص الجاري بها
العمل.
امل ــادة الخامسة
يسند إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة تنفيذ هذا املرسوم ،الذي
ينشر بالجريدة الرسمية ،ويعمل به ابتداء من  9أكتوبر .2019
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020

امل ــادة الثالثة
يتولى وزير الطاقة واملعادن والبيئة رئاسة املجلس الوطني
للبيئة املحدث بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.93.1011
الصادر في  18من شعبان  20( 1415يناير .)1995

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.375صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو )2020 بتجديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014ال سيما
املادة  16منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.16.172الصادر في
 7جمادى اآلخرة  17( 1437مارس  )2016بتعيين أعضاء مجلس هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وأعضاء لجنة التقنين ،كما
وقع تغييره ،ال سيما املادة الثانية منه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املـادة األولى
تطبيقا للبند  4من املادة  16من القانون رقم  64.12املشار إليه
أعاله ،يجدد ملدة أربع ( )4سنوات ،انتداب أعضاء مجلس هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ،املعينين بنفس املجلس
بموجب املادة  2من املرسوم رقم  2.16.172املشار إليه أعاله.
املادة الثانية
ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  15ماي  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة لعكاكشة خالل الفترة
املمتدة من  28يونيو إلى  27يوليو  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة لعكاكشة املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  9أغسطس  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  15يناير  2020؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرسوم رقم  2.20.399صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو  )2020باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة لعكاكشة بإقليم سيدي بنور
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛

املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  01/AUEJSB/2019والنظام املتعلق
به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة لعكاكشة بإقليم سيدي بنور
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة لعكاكشة تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.
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مرسوم رقم  2.20.400صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو  )2020باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة إمليل بإقليم أزيالل وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة إمليل تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛

وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.401صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو   )2020باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق
به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة تكزميرت بإقليم طاطا
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  8فبراير  2019؛

وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة إمليل خالل الفترة
املمتدة من  26يوليو إلى  26أغسطس  2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة إمليل املجتمع خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة
بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ
 24ديسمبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  22/2018والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة إمليل بإقليم أزيالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  8مارس  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تكزميرت خالل الفترة
املمتدة من فاتح إلى  31أغسطس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة تكزميرت املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  13سبتمبر  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة
بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ
 21أكتوبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
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الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :
املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 12/19والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة تكزميرت بإقليم طاطا وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة تكزميرت تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
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وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة
بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ
 21أكتوبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم 11/19والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة أديس بإقليم طاطا وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.
املادة الثانية

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أديس تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

مرسوم رقم  2.20.402صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو  )2020باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أديس بإقليم طاطا وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  28مارس  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أديس خالل الفترة
املمتدة من فاتح إلى  30أغسطس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة أديس املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  4سبتمبر  2019؛

وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.403صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو  )2020باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة جماعة تافراوت بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن
في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
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وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  23أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تافراوت خالل الفترة
املمتدة من فاتح إلى  30أغسطس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة تافراوت املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  3سبتمبر  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  17يناير  2020؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  04/2020والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة جماعة تافراوت بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة تافراوت تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
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وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  24أبريل  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة لوطا خالل الفترة
املمتدة من فاتح يوليو إلى فاتح أغسطس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة لوطا املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  10سبتمبر  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة
بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ
 26ديسمبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة   إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.405صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو   )2020بتغيير املرسوم رقم  2.12.457الصادر في
 16من شوال  4( 1433سبتمبر  )2012باملوافقة على التصميم
والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية
لوطا بإقليم الحسيمة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.12.457الصادر في  16من شوال  4( 1433سبتمبر : )2012
«املادة األولى - .يوافق على التصميم رقم AUAH 07/2019
«والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة لوطا بإقليم
«الحسيمة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة».
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة لوطا تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛

وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

3854

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.410صادر في فاتح ذي القعدة   23( 1441يونيو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع
اإلعداد الهيدروفالحي إلنقاذ سهل سايس (قناة رئيسية باطنية وقناطر ومسالك) الشطر األول  -الجزء األول  -وبنزع
ملكية القطع األرضية ،التابعة لألحباس ،الالزمة لهذا الغرض بجماعة أوالد امكودو بدائرة املنزل بإقليم صفرو.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  3أكتوبر إلى  2ديسمبر  2018بمكاتب جماعة أوالد امكودو بإقليم صفرو ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي إلنقاذ سهل سايس (قناة رئيسية باطنية وقناطر ومسالك)
الشطر األول  -الجزء األول بإقليم صفرو.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض التابعة لألحباس املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون
أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
أرقام  
القطع

مراجعها العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم
املالك أو املستغلين

املساحة
)2
(م

األغراس

مالحظات

221

غيرمحفظة

األحباس

173

أرض فالحية

تعرض من طرف  :أحمد طوبو على العقار

244 Bis

غيرمحفظة

األحباس

4630

 ،27زيتون كبيرة

األحباس

2189

 45زيتون كبيرة

249 Bis

غيرمحفظة

287 BIS

غيرمحفظة

األحباس

502

تعرض من طرف  :عبد اللطيف مراش على األشجار
تعرض من طرف  :محمد مراش على األشجار
تعرض من طرف  :محمد الحامة على األشجار
تعرض من طرف  :محمد شطاتي على األشجار
تعرض من طرف  :أحمد الصادقي على العقارواألشجار
تعرض من طرف  :سعيد اجديرعلى األشجار
تعرض من طرف  :عياد بوزين على األشجار
تعرض من طرف  :محمد قرقاس على األشجار

أرض فالحية

املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل
سايس بفاس.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ورئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس ،كل
واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة   23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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مرسوم رقم  2.20.412صادر في فاتح ذي القعدة  1441
( 23يونيو   )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بفصل
القطعة األرضية التابعة للملك الغابوي (غابة تمارة)،
وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي قصد 
بناء مدارعلى مستوى تقاطع الطريقين اإلقليميين رقمي 4018
و  4020بجماعة املنزه بعمالة الصخيرات  -تمارة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  20من ذي الحجة 1335
( 10أكتوبر  )1917املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما
وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.58.1371الصادر في  29من ذي القعدة 1378
( 6يونيو  )1959بتحديد تأليف اللجنة اإلدارية املكلفة بإبداء رأيها في
حالة فصل أمالك عن النظام الغابوي  وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.503الصادر في  21من ذي الحجة 1425
(فاتح فبراير  )2005في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية
السامية  للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017في شأن اختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وعلى طلب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة اإلدارية املختصة املنصوص
عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.58.1371خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  19سبتمبر  2017بمقر عمالة الصخيرات  -تمارة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة ؛
وعلى محضر اللجنة اإلدارية للخبرة خالل اجتماعها املنعقد
بتاريخ  19سبتمبر  2017بمقر عمالة الصخيرات  -تمارة ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛
وبعد استشارة عامل عمالة الصخيرات  -تمارة،
رسم ما يلي :

3855

وقد رسمت حدود القطعة األرضية املذكورة ،عالوة على ذلك،
في املخطط امللحق بأصل هذا املرسوم.
املادة الثانية
تضم القطعة األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى
أعاله إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي.
املادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة األرضية موضوع الفصل في ثمن
إجمالي قدره  296.480,00درهما.
املادة الرابعة
تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء مبلغا قدره
 296.480,00درهما إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة (سطر
املياه والغابات املخصص القتناء أراض للتشجير).
املادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير الداخلية
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه  .
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

املادة األولى

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة
األرضية البالغة مساحتها  34آرا و  88س التابعة لغابة تمارة ،بتراب
جماعة املنزه ،وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي
قصد بناء مدار على مستوى تقاطع الطريقين اإلقليميين رقمي 4018
و 4020بعمالة الصخيرات  -تمارة.

وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

3856

الجريدة الرسمية

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1566.20صادر في  5شعبان    30( 1441مارس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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املفوض إليهم

جمال الدين اشقيف

مديرالتنمية الغابوية

عبد السالم العوني

مديرامللك الغابوي والشؤون القانونية واملنازعات

عصام اهبري

مديرالبرمجة ونظام اإلعالم والتعاون

حميد بنسويبة

مديرمحاربة التصحرواملحافظة على الطبيعة

املادة الثانية

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره

املهام

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله ،كل في مجال اختصاصاته،
اإلمضاء أو التأشير على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض
االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد
وصرف االعتمادات املفتوحة برسم امليزانية العامة للمياه والغابات
وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بذلك وكذا
الحسابين الخصوصيين للخزينة املسميين «الصندوق الوطني
الغابوي» و «صندوق الصيد البري والصيد في املياه الداخلية».
املادة الثالثة

وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله ،كل في مجال اختصاصاته،

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

املصادقة على الصفقات وفسخها املتعلقة باألشغال أو التوريدات

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

أو الخدمات املبرمة لحساب املياه والغابات ما عدا :

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

 الصفقات املبرمة على إثر طلبات عروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم.

قرر ما يلي :

املادة الرابعة
املادة األولى

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين التابعين ملصالحهم للقيام بمأموريات داخل
اململكة :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2961.19
الصادر في  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة
على الصفقات.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1567.20صادر في  5شعبان    30( 1441مارس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
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 اتخاذ القرارات املتعلقة بالتكوين ؛ إبرام العقود وملحقاتها الخاصة باملوظفين األجانب العاملينفي إطاراتفاقيات املساعدة التقنية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد السالم العمراني اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة
برسم امليزانية العامة للمياه والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق
الحسابية املتعلقة بذلك وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة
املسميين «الصندوق الوطني الغابوي» و «صندوق الصيد البري
والصيد في املياه الداخلية».
املادة الثالثة

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

يفوض إلى السيد عبد السالم العمراني املصادقة على الصفقات
وفسخها املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب
املياه والغابات ما عدا :

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 الصفقات املبرمة على إثر عرض لألثمان إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

 الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛

قرر ما يلي :

 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم.

املادة األولى

املادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد السالم العمراني ،رئيس قسم املحاسبة
واملعدات ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة به بما في ذلك اإلمضاء على األوامر الصادرة للموظفين
التابعين لقطاع املياه والغابات للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا
التصرفات اإلدارية التالية :

إذا تغيب السيد عبد السالم العمراني أو عاقه عائق ناب عنه
السيد عبد الرحمن أسرير  ،رئيس قسم املوارد البشرية.

 اتخاذ القرارات املتعلقة بتعيين املوظفين وإعفائهم من مهامهم ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة باالنتقاالت ؛ -اتخاذ القرارات املتعلقة بالتأديب وعزل املوظفين ؛

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل  2020وينسخ
القرار رقم  1143.17الصادر في فاتح شعبان  28( 1438أبريل )2017
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1568.20صادر في  5شعبان  30( 1441مارس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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محمد بناني بايتي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرلتادلة  -أزيالل ببني مالل.
عمرو رابحي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الشرقي بتازة.
عبد العزيزحجاجي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لفاس  -بوملان بفاس.
امبارك فالح ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللجنوب بالعيون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

نوال بوسدر ،املديرة الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحرللوسط بالدارالبيضاء.
سعيد بن جيرة ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف بتطوان.

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

املادة الثانية

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله إمضاء قرارات تعيين لجن
فتح األظرفة لطلبات العروض املفتوحة املعلنة من طرف املصالح
التابعة لهم.

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛

املادة الثالثة

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

نور الدين عواد ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لألطلس املتوسط بمكناس.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2962.19
الصادر في  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة
على الصفقات.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم املصادقة على الصفقات
املتعلقة باملصالح التابعة لهم وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها
في حدود االعتمادات املفوضة إليهم ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 3.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة على إثرالتفاوض إذا كان مبلغها يفوق 200.000درهم.
املفوض إليهم
رشيد الكردودي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللرباط  -سال  -زمور  -زعيربالخميسات.
هشام الزهيدي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب الغربي بأكادير.
يوسف حموزكي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشرق بوجدة.
بوبكرفوغالي ،املديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لألطلس الكبيربمراكش.
مونية أشباح ،املديرة الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحرللشمال الغربي بالقنيطرة.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1569.20صادر في  5شعبان  30( 1441مارس )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك الوثائق
اإلدارية واألوامر الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات
داخل اململكة :
النواب

املفوض إليهم

محمد بناني بايتي ،املدير الجهوي للمياه موحى أشطرمون ،رئيس مصلحة املوارد
والغابات ومحاربة التصحر لتادلة  -أزيالل البشرية والشؤون العامة.
ببني مالل.
عبد العزيز حجاجي ،املدير الجهوي للمياه عبد املجيد نافع ،رئيس مصلحة املوارد
والغابات ومحاربة التصحر لفاس  -بوملان البشرية والشؤون العامة.
بفاس.
بوبكر فوغالي ،املدير الجهوي للمياه والغابات نزهة سديكي ،رئيسة مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر لألطلس الكبيربمراكش
يوسف حموزكي ،املدير الجهوي للمياه زازا موراد ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
والغابات ومحاربة التصحر للشرق بوجدة
هشام الزهيدي ،املديرالجهوي للمياه والغابات حميد بوغالمي ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللجنوب الغربي بأكادير.
مونية أشباح ،املديرة الجهوية للمياه والغابات عبد السالم بويشيشان ،رئيس مصلحة
املوارد البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللشمال الغربي بالقنيطرة.
عمرو رابحي ،املدير الجهوي للمياه والغابات عبد الحميد عز الدين ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللشمال الشرقي بتازة.
رشيد الكردودي ،املدير الجهوي للمياه جا محمد عبد الصمد ،رئيس مصلحة املوارد
والغابات ومحاربة التصحر للرباط  -سال  -البشرية والشؤون العامة.
زمور  -زعيربالخميسات.
نوال بوسدر ،املديرة الجهوية للمياه والغابات الجزولي أحمد ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللوسط بالدارالبيضاء.
امبارك فالح ،املدير الجهوي للمياه والغابات حسان بركاوي ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللجنوب بالعيون.
سعيد بن جيرة ،املدير الجهوي للمياه والغابات خالد العطار ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحرللريف بتطوان.
نور الدين عواد ،املديرالجهوي للمياه والغابات عصام بوزيان ،رئيس مصلحة البرمجة
ومحاربة التصحرلألطلس املتوسط بمكناس .والتثمين والتقييم.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2963.19
الصادر في  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1570.20صادر في  5شعبان  30( 1441مارس )2020
بتغيير القرار رقم  1579.17الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على القرار رقم  1579.17الصادر في فاتح شعبان
 28( 1438أبريل  )2017بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  1579.17بتاريخ فاتح شعبان  28( 1438أبريل : )2017
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء
«نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
«والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك
«األوامر الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل
«اململكة :
املفوض إليهم

النواب

.........................................................................
.........................................................................
أناس كميل ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات بالحجام محمد ،رئيس مكتب املنازعات.
ومحاربة التصحرلسطات.
.........................................................................
.........................................................................
عبد العزيز الدواير ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات الرويجل محمد ،رئيس مكتب البرامج
ومحاربة التصحرلفاس.
والتتبع.
محمد تاوتاو ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات القشا�شي احمد ،رئيس مكتب الوسائل
العامة.
ومحاربة التصحرلصفرو.
.........................................................................
.........................................................................
محمد مخلص ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات أيوب حجار ،رئيس مكتب البرامج والتتبع.
ومحاربة التصحرلبوملان.
.........................................................................
.........................................................................
سفيان ابن مو�سى ،املديراإلقليمي للمياه والغابات اهزا محمد ،رئيس مكتب املحاسبة والتتبع.
ومحاربة التصحرللرحامنة.
.........................................................................
.........................................................................
عبد العالي الرحموني العلمي ،املدير اإلقليمي عبد الرحيم باجي ،رئيس مركز املحافظة وتنمية
املوارد الغابوية لبوعرفة.
للمياه والغابات ومحاربة التصحرلفجيج.
.........................................................................
.........................................................................
أحمد ناوي ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات رشيد ند الحاج ،رئيس مكتب التتبع
والتقييم.
ومحاربة التصحرلبوجدور.
املهدي بناصر ،املدير اإلقليمي للمياه والغابات سكينة سالل ،رئيسة مكتب البرمجة والتتبع
والتقييم.
ومحاربة التصحرللداخلة.
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.........................................................................
.........................................................................
احمد نوفل جالل ،املديراإلقليمي للمياه والغابات ابروزي يوسف ،رئيس املنطقة الغابوية
لطانطان.
ومحاربة التصحرلطانطان.
.........................................................................
.........................................................................

(الباقي ال تغييرفيه).

وعلى املرسوم رقم  2.97.1053الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات
الكيلومترية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار للوزيرة املنتدبة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
رقم  1575.20صادر في  26من شوال  18( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
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وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  907.20الصادر في  10رمضان 1441
( 4ماي  )2020بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزيرة املنتدبة
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير ،مدير املوارد البشرية واملالية
ونظم املعلومات ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة املنتدبة
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على جميع الوثائق املتعلقة
بتدبير املوارد البشرية التابعة للوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات
داخل وخارج اململكة وكذا الترخيص لهم باستعمال سياراتهم
الخاصة لحاجيات املصلحة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
الوزيرة   املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات املرصدة بميزانية
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد والوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية
العامة لنفس الوزارة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.2.0.0.1.07.001الحامل عنوان «الصندوق الخاص
بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة».
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املادة الثانية

املادة الرابعة
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير املصادقة على الصفقات املتعلقة
بمصالح الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وفسخها وعلى
الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  26من شوال  18( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :نزهة الوفي.

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  26من شوال  18( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :نزهة الوفي.

قرار للوزيرة املنتدبة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
رقم  1576.20صادر في  26من شوال  18( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  907.20الصادر في  10رمضان  4( 1441ماي )2020
بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة
باملغاربة املقيمين بالخارج،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد جواد الدقيوق ،مدير التعاون والدراسات
والتنسيق القطاعي ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة املنتدبة
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على جميع الوثائق املتعلقة
بمديرية التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي ماعدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1540.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد دجمعة
مكناسة» التابع للجماعة الساللية «مكناسات» والواقع
داخل دائرة الري الغرب بإقليم القنيطرة.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
دجمعة مكناسة» التابع للجماعة الساللية «مكناسات» ،موضوع
الرسم العقاري عدد  ،R/13698بإقليم القنيطرة والواقع داخل
دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي
املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1541.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقارالجماعي املسمى «بالد جماعة أوالد
دكاك» التابع للجماعة الساللية «أوالد الدقاق» والواقع
داخل دائرة الري الغرب بإقليم القنيطرة.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1542.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقارالجماعي املسمى «دوارأوالد برحيل»
التابع للجماعة الساللية «أوالد برحيل» والواقع داخل دائرة 
الري بالغرب بإقليم سيدي قاسم.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
جماعة أوالد دكاك» التابع للجماعة الساللية «أوالد الدقاق»،
موضوع الرسم العقاري عدد  ،R/17280بإقليم القنيطرة والواقع
داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،

الجريدة الرسمية
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قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «دوار أوالد
برحيل» التابع للجماعة الساللية «أوالد برحيل» ،موضوع الرسم
العقاري عدد  ،30/3437بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل دائرة
الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
الشعرة» التابع للجماعة الساللية «الشعرة» ،موضوع الرسم
العقاري عدد  ،R/15419بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل دائرة
الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1543.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد الشعرة»
التابع للجماعة الساللية «الشعرة» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم سيدي قاسم.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1544.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «عبابدة» التابع
للجماعة الساللية «العبابدة» والواقع داخل دائرة  الري
بالغرب بإقليم سيدي قاسم.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
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وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «عبابدة»
التابع للجماعة الساللية «العبابدة» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  ،R/16496بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل دائرة الري
بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقارات الجماعية املسماة «بالد
جماعة املحاريك  »1و «بالد جماعة املحاريك  »2و «بالد جماعة
املحاريك  »3التابعة للجماعة الساللية «املحاريك» ،موضوع الرسوم
العقارية عدد  30/5619وعدد  30/5620وعدد  30/5576بإقليم
سيدي قاسم والواقعة داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو
محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا
القرار املشترك.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1545.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقارات الجماعية لألمالك املسماة
«بالد جماعة املحاريك  »1و  «بالد جماعة املحاريك »2
و  «بالد جماعة املحاريك  »3التابعة للجماعة الساللية
«املحاريك» والواقعة داخل دائرة  الري بالغرب بإقليم
سيدي قاسم.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1546.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقارالجماعي املسمى «صبونية  »2التابع
للجماعة الساللية «أوالد صابون» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

الجريدة الرسمية
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وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «صبونية »2
التابع للجماعة الساللية «أوالد صابون» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  R/17485بإقليم سيدي سليمان والواقع داخل دائرة الري
بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
املادة الثانية

3865

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «ضم
األرا�ضي أوالد بوتابت» التابع للجماعة الساللية «أوالد بوتابت»،
موضوع الرسم العقاري عدد  R/48547بإقليم سيدي سليمان
والواقع داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم
التجزيئي ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1547.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقارالجماعي املسمى «ضم األرا�ضي أوالد
بوتابت» التابع للجماعة الساللية «أوالد بوتابت» والواقع
داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد  البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1548.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة 
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد جماعة
املالينة» التابع للجماعة الساللية «املالينة» والواقع داخل
دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس   )2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

3866

الجريدة الرسمية

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
جماعة املالينة» التابع للجماعة الساللية «املالينة» ،موضوع الرسم
العقاري عدد  R/21575بإقليم سيدي سليمان والواقع داخل دائرة
الري بالغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
املادة الثانية
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تسحب رخصة االعتماد من الشركة املسيرة لهيئات التوظيف
الجماعي للرأسمال «كلوبال نيكسوس» (« ،)»Global Nexus SA
املمنوحة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله
رقم  3384.14الصادر في  28من ذي الحجة  23( 1435أكتوبر .)2014
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ذي القعدة  24( 1441يونيو .)2020

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1681.20صادر في
 2ذي القعدة  24( 1441يونيو  )2020املتعلق بسحب رخصة
اعتماد الشركة املسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
«كلوبال نيكسوس» («.)»Global Nexus SA
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  41.05املتعلق بهيئات التوظيف الجماعي
للرأسمال ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.13بتاريخ
 15من محرم  14( 1427فبراير  ،)2006كما وقع تغييره وتتميمه،
وال سيما املادتين  32و  43منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.07.1300الصادر في  3جمادى اآلخرة 1430
( 28ماي  )2009بتطبيق القانون رقم  41.05املتعلق بهيئات التوظيف
الجماعي للرأسمال ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  3384.14الصادر في
 28من ذي الحجة  23( 1435أكتوبر  )2014املتعلق بالترخيص
للشركة املسيرة لهيئات توظيف األموال باملجازفة «كلوبال نيكسوس»
(« )»Global Nexus SA؛
وباقتراح من الهيئة املغربية لسوق الرساميل بتاريخ  18يونيو  ،2020

قرار للوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  18.20صادرفي  13من جمادى األولى  9( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية
للمهندسين املساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.94.126بتاريخ  14من رمضان  25( 1414فبراير )1994
وال سيما املادتين  )6( 26و  35منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.266الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995بتطبيق القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة مهندس الدولة في الطبوغرافيا املسلمة من
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،الشهادة التالية :
- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole supérieure des
géomètres et topographes du conservatoire national des
arts et métiers - France, délivré - le 27 février 2013, assorti
d’une attestation de réussite brevet technicien supérieur,
spécialité : géomètre-topographe, délivrée par l’Académie
Toulouse - France - session 2009,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
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قرار للوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  28.20صادرفي  13من جمادى األولى  9( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية
للمهندسين املساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.94.126بتاريخ  14من رمضان  25( 1414فبراير )1994
وال سيما املادتين  )6( 26و  35منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.266الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995بتطبيق القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املادة الثانية

املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة مهندس الدولة في الطبوغرافيا املسلمة من
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،الشهادة التالية :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

- Titre d’ingénieur diplôme du conservatoire national
 des arts et métiers, spécialité : géomètre et topographeFrance, délivré - le 19 octobre 2018,
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مشفوعة بشهادة النجاح في مباراة الولوج للمدارس العليا
للمهندسين وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املادة الثانية

املـادة األولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  29.20صادرفي  13من جمادى األولى  9( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية
للمهندسين املساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.94.126بتاريخ  14من رمضان  25( 1414فبراير )1994
وال سيما املادتين  )6( 26و  35منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.266الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995بتطبيق القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين ؛

تقبل ملعادلة شهادة مهندس الدولة في الطبوغرافيا املسلمة من
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،الشهادة التالية :
- Titre d’ingénieur diplôme du conservatoire national
 des arts et métiers, spécialité : géomètre et topographeFrance, délivré - le 25 février 2015, assorti du diplôme
de technicien spécialisé, option : topographie, délivré par
l’établissement des techniciens spécialisés en génie rural
et topographie de Meknès - le 3 février 2011 et d’un stage
validé par l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
de Rabat,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

مقرر لرئيس الحكومة رقم  3.30.20صادر في  11من شوال 1441
( 3يونيو  )2020بتعيين أعضاء بلجنة تتبع الوقائع الكارثية
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  110.14املتعلق بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق
بمدونة التأمينات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152
بتاريخ  21من ذي القعدة  25( 1437أغسطس  ،)2016وال سيما
املادة  11منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان 1440
( 29أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم  110.14املتعلق بإحداث نظام
لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99
املتعلق بمدونة التأمينات ،وال سيما املادة  7منه،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين أعضاء بلجنة تتبع الوقائع الكارثية ،ملدة أربع ( )4سنوات
قابلة للتجديد ،األشخاص التالية أسماؤهم :
 -السيد عبد الـله ناصف ؛
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 السيد ناصر جبور ؛ السيد ادريس اوزار ؛ السيد لحسن آيت براهيم ؛ السيد محمد جمال بنونة.املادة الثانية
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11من شوال  3( 1441يونيو .)2020

 السيد ادريس حداني ؛ -السيد مصطفى فارس ؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

مقرر لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  742.20صادر في  16من جمادى اآلخرة  11( 1441فبراير  )2020يق�ضي
بالتراجع عن مسطرة نزع ملكية قطع أرضية نزعت ملكيتها بموجب قرارات لوزير االقتصاد واملالية الحاملة لألرقام :
 442.17و  443.17و  444.17بتاريخ  3جمادى اآلخرة  2( 1438مارس  )2017بمثابة مقررات التخلي ،تأذن بالتخلي
عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة ضفتي واد مارتيل بجماعة تطوان بوالية جهة طنجة -تطوان  -الحسيمة
(األشطر  1و 2و.)3
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.39الصادر في فاتح جمادى األولى  20( 1436فبراير  )2015بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة
ضفتي واد مارتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بوالية تطوان ؛
وبعد االطالع على قرارات وزير االقتصاد واملالية الحاملة لألرقام  442.17 :و  443.17و  444.17الصادرة في  3جمادى
اآلخرة  2( 1438مارس  )2017بمثابة مقررات التخلي ،تأذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة ضفتي واد مارتيل
بجماعة تطوان بوالية جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة (األشطر  1و 2و )3؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املدير العام لشركة تهيئة سهل واد مارتيل بتاريخ  28ماي  2019الرامي إلى التراجع عن مسطرة
نزع ملكية بعض القطع األرضية املشمولة بمقررات التخلي الحاملة لألرقام  442.17 :و  443.17و  ،444.17املشار إليها أعاله ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن  بالتراجع عن مسطرة نزع ملكية القطع األرضية املتخلى عنها بموجب املقررات الحاملة لألرقام  442.17 :و 443.17
و 444.17بتاريخ  3جمادى اآلخرة  2( 1438مارس  )2017كما هي مبينة بالجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في
التصاميم التجزيئية ذات املقياس  1/2500املرفقة بأصل هذا املقرر :
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مراجعها
العقارية
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املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  11( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1549.20صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020بالتخلي عن
ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك  0+000إلى ن.ك 56+000
(مقطع إقليم جرسيف) بإقليم جرسيف.

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم   2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.78الصادر في  4رجب  11( 1440مارس  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق
السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك  0+000إلى ن.ك  104+019بأقاليم جرسيف والدريوش والناضور ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  7نوفمبر  2019إلى  6يناير  2020بجماعتي هوارة أوالد رح ـ ــو وصاكة
بإقليم جرسيف ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك  0+000إلى ن.ك
 56+000بإقليم جرسيف ،املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا
املقرر :
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عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3877

3878

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3879

3880

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3881

3882

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3883

3884

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3885

3886

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3887

3888

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3889

3890

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3891

3892

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3893

3894

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3895

3896

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3897

3898

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3899

املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.

3900

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
قرار لوزير الداخلية رقم  1488.20صادر في  13من شوال  5( 1441يونيو  )2020بتغيير قرار وزير الداخلية
رقم  4162.15بتاريخ  28من صفر  10( 1437ديسمبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان
اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية.

وزيرالداخلية،
بناء على قرار وزير الداخلية رقم  4162.15الصادر في  28من صفر  10( 1437ديسمبر  )2015بتعيين ممثلي
اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،الجداول املرفقة بقرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم  4162.15الصادر في
 28من صفر  10( 1437ديسمبر : )2015

« - 62عمالة وجدة  -أنجاد

« - 63إقليم جرادة

عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

الجريدة الرسمية

3901

« - 78عمالة الفحص  -أنجرة

« - 79إقليم تطوان

(الباقي بدون تغيير).

املادة الثانية  - .ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
محرر
محرر
محرر
محرر

تقني من
متصرف
متصرف
متصرف

مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس

وحرر بالرباط في  13من شوال  5( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

3902
الجريدة الرسمية
عدد 17 - 6898دعقلا وذ 17ذ (( 17يلوي (9ي ((9

