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فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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نص صععامة

يلصادعيلبح2ي.ع-عيلحجمعيلأجاأيعيبدنىعبصنافعيبسماكع

يملصطادةعفيعيملااهعيلبح2يةعيملغ62اة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2497.20 صادر في 24 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( بتغيير 

قرار وزير الصيد البحري واملالحة التجارية رقم 1154.88 الصادر في 

20 من صفر 1409 )3 أكتوبر 1988( بتحديد الحجم التجاري األدنى 

6521ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية املغربية........................... 

نص صعخاصة

يلدرلةع ملكع منع تأضيأينع قطعأينع إخ2يجع -ع خ2يبكة.ع إقلامع
يلعم ميعرضمهماعإلىعملكعيلدرلةعيلخاص.

مرسوم رقم 2.20.586 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( يق�ضي بإخراج 

قطعتين أرضيتين غير محفظتين من ملك الدولة العمومي وضمهما إلى ملك 

الدولة الخاص، متأصلتين من متروك مسلك عمومي يخترق امللك املسمى 

 .......................................................................... 6522»الزيتون« بإقليم خريبكة.

عمالةعيلصخيريتع-عتماأة.ع-عنزععملكاةعقطعةعتأضاة.

مرسوم رقم 2.20.603 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة لتحويل املياه العادمة املعالجة 

بالرباط وبنزع  العودة من أجل سقي املساحات الخضراء  ملركز عين 

 - الصخيرات  بعمالة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية 

6522تمارة......................................................................................................... 
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عمالةعطنجةع-عتصالة.ع-عنزععملكاةعقطعةعتأضاة.

مرسوم رقم 2.20.702 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء محطة لضخ املياه العادمة بمنطقة 
ملكية  وبنزع  أصيلة   - بعمالة طنجة  برييش  أقواس  بجماعة  برييش 

 .................................................... 6524القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقلامعيلفحصع-عتنج2ة.ع-عنزععملكاةعقطعأينعتأضيأين.

مرسوم رقم 2.20.709 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بإعالن 
الكيلومترية  بالنقطة   7 رقم  الردم  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
وميناء طنجة  بين  الرابط  السيار  الطريق  مستوى  على   20  +  400 
ملكية  وبنزع  أنجرة   - الفحص  بإقليم  ملوسة  بجماعة  الرمل  واد 

 ......................................... 6525القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض .

جهةعيلديأعيلباضاءع-عسطات.ع-عتجديدعيملنفعةعيلعامة.

مرسوم رقم 2.20.697 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بتجديد 
املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية  رقم 3010 من 
واد حصار  600+13 بجماعة سيدي حجاج  إلى ن.ك   7+760 ن.ك 

6525بإقليم مديونة بوالية جهة الدار البيضاء - سطات................................. 

مرسوم رقم 2.20.698 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بتجديد  
9 من ن.ك  التي تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية رقم  املنفعة العامة 
5 إلى ن.ك 45 )مقطع ن.ك 000+5 إلى ن.ك 267+38( بوالية جهة 

6526الدار البيضاء - سطات............................................................................ 

إقلامعج2ساف.ع-عتجديدعيملنفعةعيلعامة.ع

مرسوم رقم 2.20.699 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بتجديد 
املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 511 

 ............................ 6526من ن.ك 6+500 إلى ن.ك 26+840 بإقليم جرسيف.

يلدرلةع ملكع منع تأضيأينع قطعأينع ضمع -ع يلقناط2ة.ع إقلامع
يلخاصعإلىعملكهاعيلعم مي.

مرسوم رقم 2.20.712 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020(  يق�ضي 
بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، كائنة 
بإقليم القنيطرة من أجل بناء محطة للضخ ومد قنوات لتزويد جماعة 

6527عامر السفلية باملاء الصالح للشرب........................................................ 

مرسوم رقم 2.20.713 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020(  يق�ضي 
بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، كائنة 
بإقليم القنيطرة من أجل بناء محطة للضخ ومد قنوات لتزويد مدينة 

6527سيدي يحيى الغرب باملاء الصالح للشرب............................................... 

تهائةع رنظامع تصمامع علىع يمل يفقةع -ع قاسم.ع ساديع إقلامع
جماعةعديأعيلكديأيعرجزءعمنعجماعةعيأماالت.

مرسوم رقم 2.20.717 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( باملوافقة 

على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة دار الكداري 

وجزء من جماعة ارميالت بإقليم سيدي قاسم وباإلعالن أن في ذلك 

6528منفعة عامة............................................................................................. 

تعاينعآم2عمساعدعبالص2ف.

ذي 18 من  في  صــــــــادر   2421.20 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

 ............. 6528القعدة  1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف.

تف يضعيإلمضاءعريملصادقةععلىعيلصفقات.

قرار لوزير الصحة  رقم 2414.20 صادر في 8 محرم 1442 )28 أغسطس 2020( 

 .................................................................................... 6529بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الصحة رقم 2441.20 صادر في 11 من صفر 1442 )29 سبتمبر 2020( 

  1441 من صفر   11 في  الصادر   3972.19 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 

 .................................................... 6530)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 

رقم 2412.20 صادر في 3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتفويض 

6533اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

قرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 2420.20 

 ..... 6534صادر في 12 من صفر 1442 )30 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

إقلامعساديعقاسم.ع-عيملصادقةععلىعالئحةعذريعحق قعتابعينع
لجماعأينعساللاأين.

قرار لوزير الداخلية رقم 2446.20 صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( 

الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة 

السقوية  بالدائرة  قاسم  بإقليم سيدي  أراضيها  الواقعة  أوالد بوعزة 

6535للغرب....................................................................................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 2447.20 صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( 

باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية قبيلة 

السقوية  بالدائرة  قاسم  سيدي  بإقليم  أراضيها  الواقعة  الشراردة 

6542للغرب....................................................................................................... 



25(9 الجريدة الرسميةعدد)6929 - 9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020( 

ق2يأعل زي2عيلفالحةعريلصادعيلبح2يعريلأنماةعيلق2ريةعريملااهعريلغابات)
أقم)2497.20)صادأعفي) ))منعصف2))  9 ))9)تكأ 26)2)2)) 
بأغايرعق2يأعرزي2عيلصادعيلبح2يعريملالحةعيلأجاأيةعأقم)1154.88 
يلصادأعفي)2))منعصف2)29 9 )3)تكأ 26)1988()بأحديدعيلحجم)
يلأجاأيعيبدنىعبصنافعيبسماكعيملصطادةعفيعيملااهعيلبح2ية)

يملغ62اة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

التجارية) البحري واملالحة  بعد االطالع على قرار وزير الصيد 
رقم)1154.88)الصادر في)20)من صفر)1409 )3)أكتوبر)1988()بتحديد)
الحجم التجاري األدنى ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية)

املغربية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالقرار) امللحق  الجدول  مقتضيات  التالي  النحو  على  تغير 

1409 صفر) من  (20 في) الصادر  (1154.88 رقم) أعاله  إليه   املشار 

)3)أكتوبر)1988():

»)يلجدر عيمللحقعبق2يأعرزي2عيلصادعيلبح2يعريملالحةعيلأجاأية)

»أقم)1154.88)يلصادأعفي)2))منعصف2)29 9 )3)تكأ 26)1988) 

 »بأحديدعيلحجمعيلأجاأيعيبدنىعبصنافعيبسماكعيملصطادة)

»فيعيملااهعيلبح2يةعيملغ62اة

»يجب أن تفهم))مقتضيات الجدول بعده وتطبق على النحو التالي):

..................................................................................................« 

»..........................................)10)كيلو غرامات.

نص صععامة

يلسقف ترعيلهامشعيملسم حعبهمعااأ يلقااسةيلحجمعيلأجاأيعيلقان نييإلسم يلعلمييإلسمعيلع2بيعر/ترعيملحلي

Iع–عيبسماك
.......................................................................................................................

II-عيلقش2يات
........................................................................................................................

IIIع–عيلصدفاات
.........................................................................................................................

Venus verrucosaبرير / محارة شاطئية

3)سنتيمتر شمال رأس جوبي

الطول األق�ضى
3,5)سنتيمتر جنوب رأس جوبي

Venus gallina ou برير صغير/محارة شاطئية صغيرة
Chamelea gallinaالطول األق�ضى2,5)سنتيمتر

محارة
Meretrix chione4)سنتيمتر

الطول األق�ضى
Callista chione5)سنتيمتر

) الباقي ال تغيير فيه.(

IV-عيل2خ يات
......................................................................................................................

V-عيلش كاات
........................................................................................................................

VI-عمعائااتعيلج ف
........................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1442 )12)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)6929 - 9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية    25((

م2س معأقم)2.20.586)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

ملك) منع محفظأينع غيرع تأضيأينع قطعأينع بإخ2يجع يق�ضيع

يلدرلةعيلعم ميعرضمهماعإلىعملكعيلدرلةعيلخاص،)مأأصلأين)

»يلزيأ ن«) يمللكعيملسمى) منعمترركعمسلكععم ميعيخترقع

بإقلامعخ2يبكة.

رئيس الحكومة،

1332 شعبـــــان) (7 فــــي) الصــــادر  الشــــريـــف  الظهيـــــر  علـــــى   بنــــــاء)

بشأن امللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه ()1914  )فاتح يوليو)

وال سيما الفصل الخامس منه)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من ملك الدولة العمومي وتضم إلى ملك الدولة الخاص،)

القطعتان األرضيتان غير املحفظتان املتأصلتان من متروك املسلك)

ذي الرسم العقاري) »الزيتون«) العمومي الذي يخترق امللك املسمى)

عدد)18/23822)بإقليم خريبكة،)والبالغة مساحتهما اإلجمالية ألف)

ومائتان وستة عشر مترا مربعا)))1216)م2(،)املعلم عليهما بلون أحمر)

في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)املرفق بأصل هذا املرسوم)

واملحددة حدودهما باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله):

يلقطعةعيبأضاةعأقمع9

XYتأقامعيبرتاد

1359639.66253474.80

2359690.97253450.03

3359686.96253441.75

4359635.60253466.49

*  *  *
يلقطعةعيبأضاةعأقمع)

XYتأقامعيبرتاد

5359701.89253444.90

6359768.55253412.79

7359764.52253404.40

8359697.81253436.53

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
ووزير) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية،)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نص صعخاصة

م2س معأقم)2.20.603)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)()بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبإنجازعقناةعلأح يل)

بال62اطعر6نزععملكاةعيلقطعةعيبأضاة) يملااهعيلعادمةعيملعالجةعمل2كزععينعيلع دةعمنعتجلعسقيعيملساحاتعيلخض2يء)

يلالزمةعلهذيعيلغ2ضعبعمالةعيلصخيريت)-)تماأة.

رئيس الحكومة،

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

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

2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة) 1441 )23)مارس) 28)من رجب) 2.20.292)الصادر في) وعلى املرسوم بقانون رقم)

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)املصادق عليه بالقانون رقم)23.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.60 

بتاريخ)5)شوال)1441 )28)ماي)2020()كما وقع تغييره بالقانون رقم)42.20،)وال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛
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والذي تم تمديده نظرا لحالة) (2020 مارس) (18 من) وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بجماعة املنزه ابتداء)
الطوارئ الصحية،)إلى)21)سبتمبر)2020)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة لتحويل املياه العادمة املعالجة ملركز عين العودة من أجل سقي املساحات الخضراء)
بالرباط.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/2000)املضاف إلى أصل هذا)
املرسوم):

 إنجازعقناةعلأح يلعيملااهعيلعادمةعيملعالجةعمل2كزععينعيلع دةعمنعتجلعسقي
يملساحاتعيلخض2يء)بال62اط

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

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

عمالةعيلصخيريتع-عتماأة
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2)2)()بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعببناء)محطةعلضخ) )  9 )99)تكأ 26) ))أ6ا عيبر ) م2س معأقم)2.20.702)صادأعفي)

تصالةعر6نزععملكاةعيلقطعةعيبأضاةعيلالزمة (-  يملااهعيلعادمةعبمنطقةعب2ييشعبجماعةعتق يسعب2ييشعبعمالةعطنجة)

لهذيعيلغ2ض.

رئيس الحكومة،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

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

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

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

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أقواس برييش املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ)7)فبراير)2017)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)25)ديسمبر)2019)إلى)25)فبراير)2020)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)محطة لضخ املياه العادمة بمنطقة برييش بجماعة أقواس برييش بعمالة طنجة)-)أصيلة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذه الغاية،)كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل)

هذا املرسوم،)وعينت في الجدول التالي):

أقمعيلقطعةعيبأضاة

فيعيلأصمامع-عإسمها

ن عاتها

رم2جعهاعيلعقاأي

مساحتها

باملترعيمل2ب 
تسماءعرعنارينعيملالكعيملفترضين

جزء من امللك املسمى :

»الداخلة«

أرض عارية،

تستخرج من الرسم العقاري

عدد 06/88505

600 م2

شركة بريساس ذي بونينطي ش.م.م

تقيدات لحقوق عينية وتحمالت عقارية

حق مرور املقيد بتاريخ 2006/02/09 )سجل : 154 عدد : 1086( فالحي عرضه 

ثالثة أمتار يخترق امللك املذكور بين الحدين ب 20- ب 25 وب 18- ب 17.

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى شركة املياه والكهرباء)»أمانديس«.

املادة الرابعة.)-)يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة أقواس برييش واملدير العام لشركة املياه والكهرباء)»أمانديس«)

بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م2س معأقم)2.20.709)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

بالنقطة) (7 يل2دمعأقم) بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعببناء)

22  + 2))علىعمسأ ىعيلط2يقعيلسااأعيل2يبطعبين) يلكال مترية)

طنجةعرماناء)ريدعيل2ملعبجماعةعمل سةعبإقلامعيلفحص)-)تنج2ة)

ر6نزععملكاةعيلقطعأينعيبأضيأينعيلالزمأينعلهذيعيلغ2ض).

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

10)يونيو إلى) وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

10)أغسطس)2015)بمكاتب جماعة ملوسة بإقليم الفحص)-)أنجرة)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بالنقطة) (7 رقم) الردم  ببناء) تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

الكيلومترية)400)+)20)على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة)

وميناء)واد الرمل بجماعة ملوسة بإقليم الفحص)-)أنجرة.

املادة الثانية

في) املثبتتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء) تنزع 

الجدول املرفق طيه واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

أقما

يلقطعأان

م2يجعهماع

يلعقاأية

تسماءعيملالكعترعيملف2رضع

تنهمعكذلكعرعنارينهم

يملساحةع

باملترعيمل2ب 
مالحظات

2/1

غير محفظة

ورثة الجعيدي
دائرة الفحص، جماعة 

ملوسة، دوار الرمان، إقليم 
الفحص - أنجرة.

تعرض 1123 فالحية  أرض 

نيابة  البقالي  الحسن 

عن نور الدين مهلولي. 2/21050

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.697)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

بأجديدعيملنفعةعيلعامةعيلتيعتق�ضيعبأثناةعيلط2يقعيإلقلاماة))
بجمـــاعــــة) (93+222 ن.ك) إلــــىع (7+722 ن.ك) منع (3292 أقـــم)

جهــــــة) بـــ اليـــــةع مـــديـــ نـــــةع بإقلاـــــمع ريدعحصــــاأع ساـــــديعحجـــــاجع

يلديأعيلباضاء)-)سطات.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجـــب) (2 فــــــي) الصــــادر  (2.82.382 رقـــــم) املـــرســــوم   وعلـــى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

فــــــي) الصـــــادر  (2.18.593 رقــــم) املــــرســــــوم  علــــى  االطـــــــــالع  وبعــــد 

17)من ذي القعدة)1439 )31)يوليو)2018()بإعالن أن املنفعة العامة)

إلى (7+760 ن.ك) من  (3010 رقم) اإلقليمية  الطريق  بتثنية   تق�ضي 

الرابطة بين تيط مليل و سيدي حجاج واد حصار) (13+600 ن.ك)

بإقليم مديونة بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تجدد وفقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية))رقم)3010 

من ن.ك)760+7)إلى ن.ك)600+13)بجماعة سيدي حجاج واد حصار)

وذلك حسب) سطات،) (- البيضاء) الدار  بوالية جهة  مديونة  بإقليم 

امللحق) (1/500.000 املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

بأصل هذا املرسوم.)
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.698)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

يملنفعةعيلعامةعيلتيعتق�ضيعبأثناةعيلط2يقعيل طناة) ( بأجديد)

إلى) (5+222 ن.ك) )مقط ع ( 5 ن.ك) إلىع (5 ن.ك) منع (9 أقم)

ن.ك)267+38()ب اليةعجهةعيلديأعيلباضاء)-)سطات.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

من) (22 في) الصادر  (2.18.544 رقم) املرسوم  االطالع على  وبعد 

شوال)1439 )6)يوليو)2018()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية)

45))مقطع ن.ك)5+000 5)إلى ن.ك) 9)من ن.ك)  الطريق الوطنية رقم)

إلى ن.ك)267+38()بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تجدد وفقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

9)من) املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية رقم) أعاله،)

بوالية) ()38+267 إلى ن.ك) (5+000 )مقطع ن.ك) (45 إلى ن.ك) (5 ن.ك)

جهة الدار البيضاء)-)سطات،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميم)

املوقعي ذي املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.)

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.699)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

بأجديدعيملنفعةعيلعامةعيلتيعتق�ضيعبأ سا عرتق يةعيلط2يق)

 840+26 ن.ك) إلىع (522+2 ن.ك) منع (599 أقم) يلجه يةع

بإقلامعج2ساف.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

1439 من رمضان) (22 الصادر في) (2.18.376  وعلى املرسوم رقم)

العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية) بإعالن أن املنفعة  ()2018 يونيو) (7(

 840+26 ن.ك) إلى  (500+6 ن.ك) من  (511 رقم) الجهوية  الطريق 

بإقليم جرسيف)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تجدد املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية)

رقم)511)من ن.ك)6+500)إلى ن.ك)26+840)بإقليم جرسيف،)وذلك)

 1/50.000 حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

امللحق بأصل هذا املرسوم.)
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.712)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2))  

يق�ضيعبضمعقطعةعتأضاةعمنعملكعيلدرلةعيلخاصعإلىعملكها)

يلعم مي،)كائنةعبإقلامعيلقناط2ةعمنعتجلعبناء)محطةعللضخ)

يلصالح) باملاء) يلسفلاةع عام2ع جماعةع لتزريدع قن يتع رمدع

للش2ب.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914(

املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  (40.09 رقم) القانون  وعلى 

()2011 سبتمبر) (29( القعدة)1432  فاتح ذي  بتاريخ  (1.11.160 رقم)

املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم إلى ملك الدولة العمومي وتوضع تحت تصرف املكتب الوطني)

للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب القطعة األرضية التابعة مللك الدولة)

الخاص موضوع الرسم العقاري عدد)3718/)ر البالغة مساحتها)502 

مترا مربعا،)الكائنة بإقليم القنيطرة واملرسومة حدودها بلون أحمر)

في التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.713)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2))  

يق�ضيعبضمعقطعةعتأضاةعمنعملكعيلدرلةعيلخاصعإلىعملكها)

يلعم مي،)كائنةعبإقلامعيلقناط2ةعمنعتجلعبناء)محطةعللضخ)

يلصالح) رمدعقن يتعلتزريدعمدينةعساديعيحيىعيلغ2بعباملاء)

للش2ب.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914(

املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  (40.09 رقم) القانون  وعلى 

()2011 سبتمبر) (29( القعدة)1432  فاتح ذي  بتاريخ  (1.11.160 رقم)

املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم إلى ملك الدولة العمومي وتوضع تحت تصرف املكتب الوطني)

للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب القطعة األرضية التابعة مللك الدولة)

مساحتها) البالغة  ر  (/3012 عدد) العقاري  الرسم  موضوع  الخاص 

1304)مترا مربعا،)الكائنة بإقليم القنيطرة واملرسومة حدودها بلون)

أحمر في التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2س معأقم)2.20.717)صادأعفي)))أ6ا عيبر ))  9 )99)تكأ 26)2)2)) 

يمل ض عين) بهع يملأعلقع ريلنظامع يلأصمامع علىع بامل يفقةع

لتهائةعجماعةعديأعيلكديأيعرجزء)منعجماعةعيأماالتعبإقلام)

ساديعقاسمعر6اإلعالنعتنعفيعذلكعمنفعةععامة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
 1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 
)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها)؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 
1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)20)يونيو)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة دار الكداري خالل الفترة)
2019)وبجماعة ارميالت) نوفمبر) (19 أكتوبر إلى غاية) (18 املمتدة من)

خالل الفترة املمتدة من)16)سبتمبر إلى غاية)15)أكتوبر)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة دار الكداري املجتمع خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)5)ديسمبر)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  ارميالت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)30)ديسمبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلسين املنعقدة بتاريخ)24)يوليو)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

04.481.01.01/2017)والنظام املتعلق) يوافق على التصميم رقم)

به املوضوعين لتهيئة جماعة دار الكداري وجزء)من جماعة ارميالت)

بإقليم سيدي قاسم وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى كل من رئي�ضي مجل�ضي جماعتي دار الكداري وارميالت)

كل في حدود اختصاصاته،)تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر)

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ق2يأعل زي2عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقم)2421.20)صــــــــادأعفي)18)من)

مساعد) آم2ع بأعاينع ()(2(2 ي لا ) (92(  9  9 ( يلقعدة) ذيع

بالص2ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا) املعلوماتية  والنظم  العامة  والشؤون  املوارد  مدير  يعين 

الطاقة) وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا 

واملعادن والبيئة من امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1887.17 

الصادر في)28)من رمضان)1438 )23)يونيو)2017()بتعيين آمر مساعد)

بالصرف.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة))1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح. 

 ق2يأعل زي2عيلصحة))أقم)2414.20)صادأعفي)8)مح2م))  9

)28)تغسطس)2)2)()بأف يضعيإلمضاء

وزير الصحة،

 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 املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

قـــــرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيدة بوشرى مداح،)مديرة األدوية والصيدلة بوزارة)

الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية األدوية والصيدلة بما في ذلك األوامر)

بمأموريات) للقيام  املذكورة  للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة 

داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيدة بوشرى مداح اإلمضاء)

باالعتمادات) املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير 

املفوضة إليها برسم ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية األدوية)

والصيدلة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة بوشرى مداح أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

امحمد مواني،)رئيس مصلحة التجارب البيولوجية بمديرية األدوية)

والصيدلة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 9  ( صف2) منع (99 في) صادأع (2441.20 أقم) يلصحةع ل زي2ع ق2يأع
3972.19 أقم) يلق2يأع رتأمامع بأغايرع ()(2(2 سبأمبر) ((9( 
299)()بأف يض) 9  9  )92)تكأ 26) 99)منعصف2) يلصادأعفي)

يإلمضاء.

وزير الصحة،

بعد االطالع على))القرار رقم)3972.19)الصادر في)11)من صفر)1441  
)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)
أعاله رقم)3972.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

 جهة طنجة -

 تطوان -

الحسيمة

 جهة طنجة -

تطوان - 

الحسيمة

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

 عمالة طنجة -

أصيلة

اعشيبات،  الدين  نور  الدكتور 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

طنجة - أصيلة بالنيابة.

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

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

عمالة 

 املضيق -

الفنيدق

رئيس .................................................. صدور،  محمد  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بعمالة  الصحة  وزارة  بمندوبية 

املضيق - الفنيدق بالنيابة.

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

إقليم تطوان

الدليمي، مندوبة  ملياء  الدكتورة 

وزارة الصحة بإقليم تطوان.

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

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

إقليم 

 الفحص -

أنجرة

الدليمي، مندوبة  ملياء  الدكتورة 

- بإقليم الفحص   وزارة الصحة 

أنجرة بالنيابة.
–

إقليم 

العرائش

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

إقليم 

الحسيمة

الدكتور محمد يزناسني، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الحسيمة.

السيد بدر الدين القلعي، رئيس 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

–

رئيس  تسمرت،  محمد  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 

بالنيابة.

جهة الشرق

....................................................................................................جهة الشرق

 عمالة وجدة -

أنجاد

الدكتور عبد املالك كواال، مندوب 

 - وجدة  بعمالة  الصحة  وزارة 

أنجاد بالنيابة.

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

مدير  الخالدي،  محمد  السيد 

املركز االستشفائي الجهوي بعمالة 

وجدة - أنجاد بالنيابة.

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

....................................................................................................إقليم الناضور

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

 جهة فاس -

مكناس

 جهة فاس -

مكناس

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

عمالة فاس

مندوب  البلوطي،  املهدي  الدكتور 

وزارة الصحة بعمالة فاس بالنيابة.

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

مدير  احموتن،  رشيد  الدكتور 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

بعمالة فاس بالنيابة.

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

عمالة مكناس

مندوب  سنيتر،  خالد  الدكتور 

وزارة الصحة بعمالة مكناس.

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

الزرهوني،  مصطفى  الدكتور 

بعمالة  االستشفائي  املركز  مدير 

مكناس بالنيابة.

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

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

إقليم موالي 

يعقوب

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

إقليم صفرو

مندوب  ناجي،  ادريس  الدكتور 

صفرو  بإقليم   الصحة  وزارة 

بالنيابة.

–

مدير  عبا�ضي،  عنان  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بصفرو بالنيابة.

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

....................................................................................................إقليم بوملان

إقليم تاونات

الدكتور محمد الحسني، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم تاونات.

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

مدير  زيزاح،  سعيد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتاونات بالنيابة.

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

إقليم تازة

الدكتور عبد الوهاب بن منصور، 

مندوب وزارة الصحة بإقليم تازة 

بالنيابة.

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

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

 جهة بني مالل -

خنيفرة

جهة

 بني مالل -

خنيفرة

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

................................................................................................................
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 جهة الرباط -

سال - القنيطرة

 جهة  الرباط -

سال - القنيطرة
....................................................................................................

عمالة الرباط

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

رئيس .................................................. اليوسفي،  لحسن  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

بالرباط  الجهوي  االستشفائي 

بالنيابة.

عمالة سال

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

الدكتور حميد زروق، مدير املركز 

االستشفائي بعمالة سال بالنيابة.

رئيسة  نعيمة،  شويدة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة 

 الصخيرات -

تمارة

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

الدكتور ناصر مسكوي، مدير املركز 

 - الصخيرات  بعمالة  االستشفائي 

تمارة بالنيابة.

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

إقليم 

القنيطرة

_..................................................

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

إقليم 

الخيمسات

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

فراج،  رشيد  محمد  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالخميسات بالنيابة.

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

إقليم سيدي 

قاسم

السيد موحى عكي، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم سيدي قاسم.

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

مدير  عكي،  موحى  السيد 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بسيديقاسم بالنيابة.

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

جهة

 الدار البيضاء -

سطات

جهة

الدار البيضاء- 

سطات

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

عمالة 

 مقاطعات

 الدار البيضاء-

أنفا

الدكتورة سناء الجاوي، مندوبة 

مقاطعات  بعمالة  الصحة  وزارة 

الدار البيضاء - أنفا بالنيابة.

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

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

عمالة 

 مقاطعات

الفداء - مرس 

السلطان

مندوب  لطفي،  محمد  الدكتور 

 - الفداء  بعمالة  الصحة  وزارة 

مرس السلطان بالنيابة.

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

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

عمالة 

مقاطعات عين 

السبع - الحي 

املحمدي

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

الدكتور عثمان بعيد، مدير املركز 

 - السبع  بعمالة عين  االستشفائي 

الحي املحمدي.

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

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

عمالة 

املحمدية
....................................................................................................

إقليم

الجديدة

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

الزبيدي،  الكريم  عبد  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالجديدة بالنيابة.

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

إقليم

النواصر

الدكتور محمد جالل بنشقرون، 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

النواصر بالنيابة.

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

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

إقليم

مديونة
....................................................................................................

إقليم

بنسليمان

مندوب  رقيب،  خالد  الدكتور 

بنسليمان  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

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

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

إقليم

برشيد
....................................................................................................

إقليم

سطات

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

مدير  الخودي،  سعيد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بسطات بالنيابة.

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

...........................................................................................................................
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جهة

مراكش - آسفي

جهة

مراكش - آسفي
....................................................................................................

عمالة مراكش

الدكتورة ملياء شاكيري، مندوبة 

مراكش  بعمالة  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

السيد كريم الزوهري، مدير املركز 

االستشفائي الجهوي بمراكش.
السيد عبد السالم قيري، رئيس 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

االستشفائي الجهوي بمراكش.

إقليم شيشاوة

مندوب  موس،  محمد  السيد 

شيشاوة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

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

إقليم

الحوز
....................................................................................................

إقليم

قلعة السراغنة

الدكتور يونس الكريك، مندوب 

قلعة  بإقليم  الصحة  وزارة 

السراغنة بالنيابة.

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

مدير  الكريك،  يونس  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بقلعة السراغنة بالنيابة.

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

إقليم

الصويرة

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

مدير  بنجلون،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالصويرة بالنيابة.

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

إقليم

الرحامنة

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

رئيس .................................................. شاكر،  فريد  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

بالرحامنة  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

جهة درعة - 

تافياللت

 جهة درعة  -

تافياللت.

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

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

....................................................................................................إقليم ورزازات

إقليم ميدلت

مندوب  بوزيان،  حسان  الدكتور 

ميدلت  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

وعلي،  حدو  آيت  ادريس  السيد 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بميدلت بالنيابة.

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

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

جهة 

سوس- ماسة

- سوس   جهة 

ماسة
....................................................................................................

 عمالة أكادير -

إداوتنان

مندوب  قدار،  رشدي  الدكتور 

- أكادير  بعمالة  الصحة   وزارة 

إداوتنان بالنيابة.

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

الدكتور علي بتعل، مدير املركز 

بأكادير  الجهوي  االستشفائي 

بالنيابة.

رئيسة  مرزاق،  إلهام  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

 عمالة إنزكان -

آيت ملول

مندوب  نويكر،  أحمد  الدكتور 

 - إنزكان  بعمالة  الصحة  وزارة 

آيت ملول بالنيابة.

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

بنعلي،  آيت  ابراهيم  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بإنزكان - آيت ملول بالنيابة.

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

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

إقليم 

تارودانت
....................................................................................................

إقليم تيزنيت

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

السيد عبد الرحمان بن الطالب، ..................................................

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

اإلقليمي  االستشفائي  باملركز 

بتيزنيت.

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

جهة كلميم - 

واد نون

جهة كلميم - 

واد نون

املدير  بوجالبة،  سعيد  الدكتور 

جهة  بوالية  للصحة  الجهوي 

كلميم - واد نون.

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

إقليم كلميم

الدكتور سعيد بوجالبة، مندوب 

كلميم  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

السيد حاميد محمد، مدير املركز 

بكلميم  الجهوي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

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

 جهة العيون -

الساقية 

الحمراء

 جهة العيون -

الساقية 

الحمراء

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

إقليم العيون

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

اموي�ضي، .................................................. فاضل  محمد  السيد 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

الجهوي  االستشفائي  باملركز 

بالعيون بالنيابة.

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

 جهة الداخلة -

وادي الذهب

 جهة الداخلة -

وادي الذهب

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1442 )29)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق2يأعل زي2ةعإعديدعيلتريبعيل طنيعريلأعميرعريإلسكانعرسااسةعيملدينة))

 ((2(2 سبأمبر) ((9(  9  ( صف2) (3 في) صادأع  أقم)2412.20)

بأف يضعيإلمضاء)ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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 املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

من (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوزير  قرار   وعلى 

1974()بتحديد شروط وضع أوامر) 1394 )12)يوليو) جمادى اآلخرة)

القيام بمأموريات في الخارج)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى املرسوم رقم)2.14.196)الصادر في)4)جمادى اآلخرة)1435 

)4)أبريل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة)

املدينة)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم  وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد خالد جالل،)املتصرف من الدرجة األولى،)رئيس)

البشرية) املوارد  مدير  واملحاسبتي،) املالي  والتدبير  التخطيط  قسم 

والشؤون املالية والعامة بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار)

إليه أعاله رقم)2.14.196)بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير شؤون)

الصادرة) األوامر  على  اإلمضاء) وكذا  املياومين  واألعوان  املوظفين 

اململكة) خارج  أو  داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين 

املصلحة ألغراض  الخاصة  سياراتهم  الستعمال  لهم   والترخيص 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية وكذا فيما يخص):

- منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية ؛

- قرارات فتح باب الترشيح للمناصب العليا ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد خالد جالل اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة،)كما يفوض)

وقبض) االعتمادات  بصرف  األوامر  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه 

 3.1.0.0.1.46.001 رقم) للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  من  املوارد 

املوارد)3.2.0.0.1.46.001)النفقات الحامل عنوان)»صندوق التضامن)

للسكنى واالندماج الحضري«.
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املادة الثالثة

الصفقات) جميع  على  املصادقة  جالل  خالد  السيد  إلى  يفوض 

املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.14.196)بتاريخ)4)جمادى اآلخرة)1435 )4)أبريل)2014(.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار))رقم)270.20 

الصادر في)18)من جمادى األولى)1441 )14)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)

)2020 مارس) (5(  1441 رجب) (10 الصادر في) (918.20  والقرار رقم)

بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

يلبرملان) يلدرلةعيملكلفعبحق قعيإلنسانعريلعالقاتعم ع ق2يأعل زي2ع

 أقم)2420.20)صادأعفي))9)منعصف2))  9 )32)سبأمبر)2)2)) 

بأف يضعيإلمضاء.

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان،

 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 املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.954 رقم) املرسوم  وعلى 

)22)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الدولة املكلف بحقوق)

اإلنسان والعالقات مع البرملان،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد علي السهول،)مدير املوارد والدراسات والنظم)

املعلوماتية،)اإلمضاء)أوالتأشير نيابة عن وزير الدولة املكلف بحقوق)

اإلنسان والعالقات مع البرملان على جميع الوثائق والتصرفات اإلدارية)

املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لقطاع العالقات مع)

البرملان بما في ذلك األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات بمجموع)

قصد) الشخصية  سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  الوطني  التراب 

والقرارات) املراسيم  عدا  ما  اإلدارية  املصلحة  لحاجيات  التنقل 

التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد علي السهول اإلمضاء)

املثبتة) الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  أو تحويل  بصرف 

وبصفة) االلتزام  اعتمادات  وفتح  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية الوزارة املكلفة)

بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان)-)قطاع العالقات مع البرملان)-.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من صفر)1442 )30)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.
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 ق2يأعل زي2عيلديخلاةعأقمع2446.20عصادأعفيع97عمنعصف2ع)  9ع)5عتكأ 26ع2)2)(عباملصادقةععلىعالئحةعذريعيلحق ق

يلأابعينعللجماعةعيلساللاةعترالدعب عزةعيل يقعةعتأيضيهاعبإقلامعساديعقاسمعبالديئ2ةعيلسق يةعللغ2ب

وزير الداخلية،

1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)

الواقعة داخل دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه)

الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

املتعلق) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (1.69.25 القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

بقانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره باملرسوم رقم)2.78.381)بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1400 )18)فبراير)1980()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.16.92)الصادر في)21)من رمضان)1437 )27)يونيو)2016()يق�ضي بتغيير املرسوم رقم)2.69.31)بتاريخ

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املحدد ملنطقة الري بالغرب بإقليم القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف)

 رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره باملرسوم

رقم)2.78.381)بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1400 )18)فبراير)1980()؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية أوالد بوعزة بتهييئ الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد بوعزة الواقعة أراضيها بإقليم سيدي قاسم بالدائرة)

السقوية للغرب،)امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من صفر)1442 )5)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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عمالةعإقلام):)ساديعقاسم

ديئ2ة):)يلش2يأدة

قاادة):)ثكنةعبيرعيلطالب

الئحةعذريعيلحق قعبالجماعةعيلساللاةعترالدعب عزة

ب شتىعجنين
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يلع2بيعيلزين

رأثةعمحمدعف2جي
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يلب عزيري
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 ق2يأعل زي2عيلديخلاةعأقمع2447.20عصادأعفيع97عمنعصف2ع)  9ع)5عتكأ 26ع2)2)(عباملصادقةععلىعالئحةعذريعيلحق ق

يلأابعينعللجماعةعيلساللاةعقبالةعيلش2يأدةعيل يقعةعتأيضيهاعبإقلامعساديعقاسمعبالديئ2ةعيلسق يةعللغ2ب

وزير الداخلية،

1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)

الواقعة داخل دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه)

الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

املتعلق) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (1.69.25 القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

بقانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره باملرسوم رقم)2.78.381)بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1400 )18)فبراير)1980()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.16.92)الصادر في)21)من رمضان)1437 )27)يونيو)2016()يق�ضي بتغيير املرسوم رقم)2.69.31)بتاريخ

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املحدد ملنطقة الري بالغرب بإقليم القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف)

 رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره باملرسوم

رقم)2.78.381)بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1400 )18)فبراير)1980()؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية قبيلة الشراردة بتهييئ الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية قبيلة الشراردة الواقعة أراضيها بإقليم سيدي قاسم بالدائرة)

السقوية للغرب،)امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من صفر)1442 )5)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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عمالةعإقلام):)ساديعقاسم

ديئ2ة):)يلش2يأدة

قاادة):)ثكنةعبيرعيلطالب

الئحةعذريعيلحق قعبالجماعةعيلساللاةعقبالةعيلش2يأدة


