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فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

بلينةيبلتاسعةيبعديبملائة)-)عدم)6912  2))لا عيبر 1))211 )))مسيد 7)7)7))

صفحة

فهرست

نصوصيعامة

حالةيبلطوبلئيبلصح ة.

مرسوم رقم 2.20.882 صادر في 18 من ربيع اآلخر 1442 )4 ديسمبر 2020( 
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

 ................................ 7443الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.

نصوصي اصة

تع ينيآم1يبالص1ف.

مرسوم رقم 2.20.798 صادر في 17 من ربيع األول 1442 )3 نوفمبر 2020( 
7444بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه............................................................... 

مدينةيطنجة.ي-يضميقطعةيألض ةيمنيملكيبلدولةيبلخاصيإلىي
ملكهايبلعدومي.

مرسوم رقم 2.20.742 صادر في 30 من ربيع األول 1442 )16 نوفمبر 2020( 

بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، الزمة 

 ................................. 7444لتهيئة وتثمين منارة كاب سبارطيل بمدينة طنجة.

إقل ميأزيالل.ي-يبملوبفقةيعلىيتصد ميونظاميته ئةيم1كزيجداعةي
آيتيماجدن.

مرسوم رقم 2.20.765 صادر في 30 من ربيع األول 1442 )16 نوفمبر 2020( 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 

 .. 7444جماعة آيت ماجدن بإقليم أزيالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

إقل ميبلحي دة.ي-يتجديديإعالنيبملنفعةيبلعامة.

مرسوم رقم 2.20.791 صادر في 30 من ربيع األول 1442 )16 نوفمبر 2020( 

الطريق  وتقوية  بتوسيع  تق�شي  التي  العامة  املنفعة  إعالن  بتجديد 

اإلقليمية رقم 4115 الرابطة بين موالي أحمد الشريف وحدود إقليم 

7445شفشاون من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 000+15 بإقليم الحسيمة............ 
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إقل ميبشتوكةي-يآيتيباها.ي-ينزعيملك ةيعقالبت.

مرسوم رقم 2.20.796 صادر في 7 ربيع اآلخر 1442 )23 نوفمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�شي بإنجاز مشروع تحلية مياه البحر من أجل 
القناة  بمد  املتعلق  الخامس  الشطر  سقي حوض اشتوكة، وبإعداد 
الثانوية A8 بجماعتي ايت اعميرة وواد الصفاء وبنزع ملكية العقارات 

 ..................................... 7446الالزمة لهذا الغرض بإقليم اشتوكة - آيت باها.

إقل ميتيزنيت.ي-ينزعيملك ةيقطعتينيألضيتين.

مرسوم رقم 2.20.797 صادر في 7 ربيع اآلخر 1442 )23 نوفمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث مدرسة العرفان بمدينة تيزنيت وبنزع 

 ........ 7465ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بإقليم تيزنيت.

إقل ميبلحي دة.ي-ينزعيملك ةيقطعةيألض ة.

مرسوم رقم 2.20.799 صادر في 7 ربيع اآلخر 1442 )23 نوفمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث ملعب للقرب بإقليم الحسيمة وبنزع 

 ......................................... 7465ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

تق  ديفييعدبميبرثالي:

بملوقعيبلطب عيي»بت1وك«ي)جزي1ةيبلتنين(.	ي

 قـــرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2672.20 صادر في 11 من ربيع
األول 1442 )28 أكتوبر 2020( يق�شي بتقييد املوقع الطبيعي »اتروك« 

 .. 7466)جزيرة التنين( بجماعة العركوب بإقليم وادي الذهب في عداد اآلثار.

بملوقعيبلطب عيي»لغ1يد«ي)La Duna Blanca).	ي

 قـــرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2673.20 صادر في 11 من ربيع
األول 1442 )28 أكتوبر 2020( يق�شي بتقييد املوقع الطبيعي »لغريد« 
)La(Duna( بجماعة العركوب بإقليم وادي الذهب في عداد  Blanca(

 ....................................................................................................... 7467اآلثار.

بنايةيي»بلقبة«ي»La Coupole«.	ي

 قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2676.20 صادر في 16 من ربيع
»القبة« بناية  بتقييد  يق�شي   )2020 نوفمبر   2(  1442  األول 
 ............................ La(Coupole«7467« بمدينة الدار البيضاء في عداد اآلثار.

منحلةي»بنزلكي«ي)تدبلتيبنزلكي(.	ي

 قـــرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2677.20 صادر في 16 من ربيع
»انزركي« منحلة  بتقييد  يق�شي   )2020 نوفمبر   2(  1442  األول 
7468)تدارت انزركي( بجماعة أركانة بإقليم تارودانت في عداد اآلثار............. 

تفويضيبإلمضاءيوبليلطةيوبملصامقةيعلىيبلصفقات.

 1442 األول  ربيع  من   11 في  صادر   2683.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
7468)28 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء .................................................... 

 1442 األول  ربيع  من   11 في  صادر   2684.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
 ......................... 7469)28 أكتوبر 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات 

 1442 األول  ربيع  من   11 في  صادر   2685.20 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 
 ..................................................... 7469)28 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2705.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 ............. 117470 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2706.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
117475 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتفويض السلطة.............. 

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1442 األول  ربيع  من   16 في  صادر   2679.20 رقم   االجتماعي 
7478)2 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................ 

ربيع من   16 في  صادر   2694.20 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
7480األول 1442 )2 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.................................... 

ربيع من   16 في  صادر   2695.20 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
7480األول 1442 )2 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.................................... 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2719.20 
صادر في 19 من ربيع األول 1442 )5 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء 

 ...................................................................... 7480واملصادقة على الصفقات.

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2720.20 

7481صادر في 19 من ربيع األول 1442 )5 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2721.20 

7482صادر في 19 من ربيع األول 1442 )5 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2722.20 

7482صادر في 19 من ربيع األول 1442 )5 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.. 

إقل ميس دييإفني.ي-يإج1بءيبحثيعدومييحوليإملبجي»حصني
أكامي1ينت ك دب«يفييعدبميبرثال.

 قـــرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2678.20 صادر في 16 من ربيع
األول 1442 )2 نوفمبر 2020( يق�شي بإجراء بحث عمومي حول إدراج 
»حصن أكادير نتيكيدا« بجماعة بوطروش بإقليم سيدي إفني في عداد 

 ....................................................................................................... 7483اآلثار.

إسناميبنتدببيصحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 1442 )3 نوفمبر  17 من ربيع األول  2696.20 صادر في   رقم 

 .............................................................................. 7483بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 1442 )3 نوفمبر  17 من ربيع األول  2697.20 صادر في   رقم 

 .............................................................................. 7484بإسناد انتداب صحي.

تع ينيآم1يمياعديبالص1ف.

في  صادر   2704.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
مساعد  آمر  بتعيين   )2020 نوفمبر   3(  1442 األول  ربيع  من   17

7484بالصرف................................................................................................... 

جداعةيم1بكش.ي-يتخط طيحدوميبلط1قيبلعامة.

20 من جمادى في  375.20 صادر  لرئيس مجلس جماعة مراكش رقم   قرار 
األولى 1441 )16 يناير 2020( يق�شي بتخطيط حدود الطرق العامة 
األرضية  القطعة  فوق  خضراء  ومنطقة  للسيارات  موقف  إلحداث 
املتواجدة بين الطريق املؤدية إلى كماسة والقطعة األرضية املخصصة 
إلنجاز املركب الثقافي واالجتماعي والريا�شي باملحاميد بجماعة مراكش 
نزع  املراد  العقارية  العينية  والحقوق  األرضيتين  القطعتين  وبتعيين 

 .......................................................... 7485ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية.
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 211( بر 1) لا عي مني (28 في) صاملي ((.(7.88( لقم) م1سومي

)1)مسيد 7)7)7)()بتدديديمدةيس1يانيمفعوليحالةيبلطوبلئ)

بلت7ببيبلوطنييملوبجهةيتف�شييفي7وس) بلصح ةيبيائ1يألجاء)

كولونا)-)كوف د)29.

رئيس الحكومة،

من (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم  على   بناء)

بحالة) أحكام خاصة  بسن  املتعلق  ()2020 مارس) (23(  1441 رجب)

املصادق عليه بالقانون) الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

بتاريخ) (1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (23.20 رقم)

5)شوال)1441 )28)ماي)2020()؛

من (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب)1441 )24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر)

أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.788)الصادر في)19)من ربيع األول)1442 

)5)نوفمبر)2020()بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية)

بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة االستمرار في اإلجراءات)

الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب اإلجراءات)

والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة مع تطور)

الحالة الوبائية)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)17)من ربيع اآلخر)1442

)3)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)

 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعــاله  إليه  املشار 

في) (2020 ديسمبر) (10 من يوم الخميس) تمدد،) (،)2020 مارس) (23(

الساعة السادسة مساء)إلى غاية يوم األحد)10)يناير)2021)في الساعة)

السادسة مساء،)مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر)

 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم) التراب الوطني،) أرجاء)

حالة) بإعالن  ()2020 مارس) (24(  1441 رجب) من  (29 في) الصادر 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس)

كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ،)في ضوء)املعطيات املتوفرة حول)

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،) الحالة الوبائية السائدة،)

وهذه) يتالءم  بما  الوطني،) الصعيد  على  املناسبة،) التدابير  كافة 

املعطيات.

في) كل  واألقاليم،) العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي،)أن يتخذوا،)في ضوء)املعطيات نفسها،)وفي)

الذكر) السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم)2.20.293،)كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم)

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير) ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية،)

الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)18)من ربيع اآلخر)1442 )4)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نصوصيعامة
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م1سوميلقمي98).7).)يصامليفيي)2يمنيلا عيبألولي)211ي)3ينوفد 7ي7)7))ي
بتع ينيآم1يبالص1فيونائبيعنه

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438
)19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(
 1421 4)شعبان) بتاريخ) (2.00.644 وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم)

)فاتح نوفمبر)2000()خصوصا الفصول)64)و)65)و)66)منه)؛

1420 13)من شعبان) 2.99.1024)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)
قبل) من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  بإحداث  ()1999 نوفمبر) (22(

التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

يعين الطبيب الكولونيل املصطفى بنعبو آمرا بالصرف لتنفيذ)
العسكري) املستشفى  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات 

بالداخلة املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

إذا تغيب الطبيب الكولونيل املصطفى بنعبو أو عاقه عائق ناب)
عنه النقيب اإلداري محمد الفاطمي بنعمار.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله هو)
املحاسب املعين من طرف وزير االقتصاد واملالية وفقا ملقتضيات)
 الفصل)65)من املرسوم امللكي املشار إليه أعاله))رقم)330.66)بتاريخ

10)محرم)1387 )21)أبريل)1967(.

املادة الرابعة

 ينسخ املرسوم رقم)2.17.37)الصادر في)21)من ربيع اآلخر)1438
)20)يناير)2017()بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.

املادة الخامسة

من ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا   ينشر 
20)أكتوبر)2020.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 211( بألول) لا عي مني (37 في) صاملي ((.(7.(1( لقم) م1سومي
بلدولة) ملكي مني ألض ةي قطعةي بضمي )26)نوفد 7)7)7)()
الزمةيلته ئةيوتثدينيمنالةيكاب) بلخاصيإلىيملكهايبلعدومي،)

سبالط ليبددينةيطنجة.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914()
املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم إلى امللك العمومي قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص،)
التابعة) طنجة،) بمدينة  سبارطيل  كاب  منارة  وتثمين  لتهيئة  الزمة 
آرا (98 و) هكتاران  ()2( مساحتها) (،G/2740 عدد) العقاري   للرسم 
الكائنة بمدينة طنجة واملرسومة حدودها بلون أحمر في) 91)س،) و)

التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية)
والنقل) التجهيز  اإلدارة ووزير  واملالية وإصالح  إلى وزير االقتصاد 

واللوجيستيك واملاء)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع األول)1442 )16)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدراة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 211( بألول) لا عي مني (37 في) صاملي ((.(7.(65 لقم) م1سومي
باملوبفقةيعلىيبلتصد ميوبلنظاميبملتعلق) )26)نوفد 7)7)7)()
بهيبملوضوعينيلته ئةيم1كزيجداعةيآيتيماجدنيبإقل ميأزيالل)

وااإلعالنيأنيفييذلكيمنفعةيعامة.

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()؛

نصوصي اصة
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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 تغييره وتتميمه)؛

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

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 كما وقع تغييره بالقانون رقم)42.20)الصادر)
 1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.67 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

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)8)فبراير)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة آيت ماجدن خالل الفترة)
املمتدة من فاتح أغسطس إلى)2)سبتمبر)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة آيت ماجدن املجتمع خالل دورته)
العادية املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)25)يونيو)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)18/2018)والنظام املتعلق به املوضوعين)
لتهيئة مركز جماعة آيت ماجدن بإقليم أزيالل وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة آيت ماجدن تنفيذ ما جاء)في هذا)
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع األول)1442 )16)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 211( بألول) لا عي مني (37 في) صاملي ((.(7.(92 لقم) م1سومي

)26)نوفد 7)7)7)()بتجديديإعالنيبملنفعةيبلعامةيبلتييتق�شي)

بين) بل1ببطةي (1225 لقم) بإلقل د ةي بلط1يقي وتقويةي بتوس عي

موالييأحدديبلش1يفيوحدوميإقل ميشفشاونيمنين.ك)7+777 

إلىين.ك)777+25)بإقل ميبلحي دة.

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()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.59)الصادر في)26)من جمادى األولى)1439 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�شي بتسوية وتقوية) ()2018 فبراير) (13(

الرابطة بين موالي أحمد الشريف) (،4115 الطريق اإلقليمية رقم)

بإقليم) (15+000 إلى ن.ك) (0+000 وحدود إقليم شفشاون من ن.ك)

الحسيمة)؛

بتاريخ) (6668 عدد) الرسمية  بالجريدة  الخطإ  استدراك  وعلى 

9)شعبان)1439 )26)أبريل)2018()؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد إعالن املنفعة العامة التي تق�شي بتوسيع وتقوية الطريق)

اإلقليمية رقم)4115)الرابطة بين موالي أحمد الشريف وحدود إقليم)

شفشاون من ن.ك)000+0)إلى ن.ك)000+15)بإقليم الحسيمة،)وذلك)

 1/400000 حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

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)30)من ربيع األول)1442 )16)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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بإعالنيأنيبملنفعةيبلعامةيتق�شييبإنجازيمش1وعيتحل ة) ()(7(7 نوفد 7) ((3( 211( لا عيبر 1) (( 96).7).))صامليفي) م1سوميلقم)

م اهيبلبح1يمنيأجليسقييحوضيبشتوكة،)واإعدبميبلشط1يبلخامسيبملتعلقيبدديبلقناةيبلثانوية)A8)بجداعتييبيتيبعدي7ة)

ووبميبلصفاء)وانزعيملك ةيبلعقالبتيبلالزمةيلهذبيبلغ1ضيبإقل ميبشتوكة)-)آيتيباها.

رئيس الحكومة،

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

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

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

 وعلى املرسوم رقم)2.70.157)الصادر في)6)شعبان)1390 )8)أكتوبر)1970()بإحداث املكتب اإلقليمي لالستثمار الفالحي لسوس)-

،)وال سيما) ()1974 ماي) (11(  1394 18)من ربيع اآلخر) بتاريخ) (1.74.124 ماسة كما تم تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم)

الفصل السادس منه)؛

بإقليم) بمقر جماعتي ايت اعميرة وواد الصفاء) (2019 19)سبتمبر) يوليو إلى) (17 وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من)

اشتوكة)-)آيت باها)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإنجاز مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي حوض اشتوكة،)وبإعداد الشطر الخامس املتعلق)

بمد القناة الثانوية)A8)بجماعتي ايت اعميرة وواد الصفاء)بإقليم اشتوكة)-)آيت باها)؛

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في التصاميم)

التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى مدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس)-)ماسة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر في الجريدة الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية)
واملياه والغابات ومدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس)-)ماسة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1442 )23)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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م1سوميلقم))9).7).))صامليفي)))لا عيبر 1))211 )3))نوفد 7)7)7)) 

بإعالنيأنيبملنفعةيبلعامةيتق�شييبإحدبثيمدلسةيبلع1فان)

بلالزمتين) بأللضيتيني بلقطعتيني ملك ةي وانزعي تيزنيتي بددينةي

لهذبيبلغ1ضيبإقل ميتيزنيت.

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)يوليو إلى  وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

12)سبتمبر)2019)؛

وبعد) اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث مدرسة العرفان بمدينة)

تيزنيت.

املادة الثانية

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

الجدول أسفله،)واملرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم):

مساحتها التقريبية)
باملتر املربع

أسماء)وعناوين املالك أو)
املفروض أنهم كذلك

اسم امللك ومراجعه العقارية الرقم)
الترتيبي

3779  أحمد ادغضور بن محمد
الساكن برقم)36،)زنقة ماء)

العينين،)تيزنيت

 امللك املسمى وفاء)
موضوع الرسم العقاري عدد)

1989/31))جزء(

1

1445  العمران أكادير
الكائن مقرها بملتقى زنقة)29 
فبراير وشارع الشيخ السعدي)

تالبرجت أكادير

 امللك املسمى السالمة)
موضوع الرسم العقاري عدد)

1806/31))جزء(

2

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  ماجاء) بتنفيذ  يعهد 

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك) الرسمية،)

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1442 )23)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م1سوميلقم)99).7).))صامليفي)))لا عيبر 1))211 )3))نوفد 7)7)7)) 

بإعالنيأنيبملنفعةيبلعامةيتق�شييبإحدبثيملعبيللق1بيبإقل م)

بلحي دةيوانزعيملك ةيبلقطعةيبأللض ةيبلالزمةيلهذبيبلغ1ض.

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)؛

يناير إلى (23  وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

25)مارس)2019)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،)وموافقة وزير األوقاف والشؤون)

اإلسالمية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

بأزغار) للقرب  ملعب  بإحداث  تق�شي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

جماعة آيت يوسف أوعلي،)بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول) تنزع بناء)

أسفله،)واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا)

املرسوم):

مساحتها باملتر املربع أسماء)وعناوين)
املالك

مراجعها العقارية رقم القطعة بالتصميم)
التجزيئي

1200  عموم األوقاف
عنوانها نظارة)

األوقاف بالحسيمة

امللك املسمى)»بوطيل)
 بازغار«

موضوع الرسم العقاري)
عدد)24/78))جزء(

1

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  ماجاء) بتنفيذ  يعهد 

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك) الرسمية،)

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1442 )23)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في صاملي ((6((.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  قـــ1بلي

يق�شييبتق  د) ()(7(7 أكتوا1) ((8(  211( منيلا عيبألول) (22

بجداعةيبلع1كوب) )جزي1ةيبلتنين() »بت1وك«) بملوقعيبلطب عي)

بإقل ميوبمييبلذهبيفييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية الطبيعة)

مبادرة بتاريخ)12)يوليو)2018)؛

املنعقد) اجتماعها  خالل  والتقييد  الترتيب  لجنة  محضر  وعلى 

بتاريخ)31)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التنين( )جزيرة  »اتروك«) الطبيعي) املوقع  اآلثار  عداد  في  يقيد 

 واملتواجد بتراب جماعة العركوب بإقليم وادي الذهب كما هو مبين

في الشهادة اإلدارية لجماعة العركوب املؤرخة في)8)أغسطس)2018،)

وفي التصاميم والصور املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املوقع املنصوص عليه باملادة األولى)

عليها املنصوص  للمقتضيات  طبقا  طبيعته،) كانت  كيفما   أعاله،)

املشار إليه أعاله كما وقع تغييره وتتميمه، (22.80  في القانون رقم)

إال بترخيص من املصالح املختصة بقطاع الثقافة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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في صاملي ((6(3.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  قـــ1بلي

يق�شييبتق  د) ()(7(7 أكتوا1) ((8(  211( منيلا عيبألول) (22

بجداعة) ((La Duna Blanca( »لغ1يد«) بلطب عي) بملوقعي

بلع1كوبيبإقل ميوبمييبلذهبيفييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية الطبيعة)

مبادرة بتاريخ)12)يوليو)2018)؛

املنعقد) اجتماعها  خالل  والتقييد  الترتيب  لجنة  محضر  وعلى 

بتاريخ)31)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 )La(Duna(Blanca((»يقيد في عداد اآلثار املوقع الطبيعي)»لغريد

 واملتواجد بتراب جماعة العركوب بإقليم وادي الذهب كما هو مبين

في الشهادة اإلدارية لجماعة العركوب املؤرخة في)8)أغسطس)2018،)

وفي التصاميم والصور املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املوقع املنصوص عليه باملادة األولى)

عليها املنصوص  للمقتضيات  طبقا  طبيعته،) كانت  كيفما   أعاله،)

املشار إليه أعاله كما وقع تغييره وتتميمه، (22.80  في القانون رقم)

إال بترخيص من املصالح املختصة بقطاع الثقافة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في صاملي ((6(6.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  ق1بلي

26)منيلا عيبألول))211 )))نوفد 7)7)7)()يق�شييبتق  ديبناية))

»بلقبة«)»La Coupole«)بددينةيبلدبليبلب ضاء)فييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما تم تغييره وتتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدمت به جمعية قدماء)

التالميذ البيضاويين للدار البيضاء)الكبرى بتاريخ)4)أغسطس)2017)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)23)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتواجدة (»La( Coupole« »القبة«) بناية) اآلثار  عداد  في   تقيد 

العامة) األمالك  ضمن  واملسجلة  العربية  الجامعة  حديقة  داخل 

لجماعة الدار البيضاء،)كما هو مبين في التصميم املرفق بأصل هذا)

القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املكونات التراثية)»بناية القبة«)بمدينة)

ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة) الدار البيضاء)

قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال ستة أشهر) (- -)قطاع الثقافة)

على األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم)

22.80)املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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في صاملي ((6((.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  قـــ1بلي

26)منيلا عيبألول))211 )))نوفد 7)7)7)()يق�شييبتق  ديمنحلة)

تالومبنت بإقل مي ألكانةي بجداعةي بنزلكي() )تدبلتي  »بنزلكي«)

فييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية تدارت)

انزركي بتاريخ)11)فبراير)2019)؛

املنعقد) اجتماعها  خالل  والتقييد  الترتيب  لجنة  محضر  وعلى 

بتاريخ)31)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار منحلة)»انزركي«))تدارت انزركي()واملتواجدة)

بتراب جماعة أركانة بإقليم تارودانت كما هو مبين في الشهادة اإلدارية)

لجماعة أركانة املؤرخة في)8)أغسطس)2018،)وفي التصميم والصور)

املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املنحلة املنصوص عليها باملادة األولى)

عليها املنصوص  للمقتضيات  طبقا  طبيعته،) كانت  كيفما   أعاله،)

املشار إليه أعاله كما وقع تغييره وتتميمه، (22.80  في القانون رقم)

إال بترخيص من املصالح املختصة بقطاع الثقافة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

 ق1بليلوزي1يبلدب ل ةيلقمي7).683)يصامليفيي22يمنيلا عيبألولي)211

)8)يأكتوا1ي7)7)(يبتفويضيبإلمضاءي

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

من جمادى (28 الصادر في) (1.17.71  وعلى الظهير الشريف رقم)

األولى)1439 )15)فبراير)2018()املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة)

وبتحديد النظام األسا�شي الخاص بأفرادها)؛

 1434 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 

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

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى الجنرال دو بريكاد جبران خالد،)املفتش العام للقوات)

املساعدة شطر الشمال،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية)

على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية للقوات املساعدة)

شطر الشمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1656.19 

الصادر في)16)من رمضان)1440 )22)ماي)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 ق1بليلوزي1يبلدب ل ةيلقم)7).681))صامليفي)22)منيلا عيبألول))211

)8))أكتوا1)7)7)()بتفويضيبلدصامقةيعلىيبلصفقات)

وزير الداخلية،

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

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

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

جمادى) من  (28 في) الصادر  (1.17.71 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

األولى)1439 )15)فبراير)2018()املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة)

وبتحديد النظام األسا�شي الخاص بأفرادها)؛

 1434 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 

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

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى الجنرال دو بريكاد جبران خالد،)املفتش العام للقوات)

املصادقة على الصفقات وفسخها املتعلقة) املساعدة شطر الشمال،)

باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة)

وزارة الداخلية)-)املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1655.19 

الصادر في)16)من رمضان)1440 )22)ماي)2019()بتفويض املصادقة)

على الصفقات.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قـــ1بليلوزي1يبلدب ل ةيلقم)7).685))صامليفي)22)منيلا عيبألول))211

)8))أكتوا1)7)7)) بتفويضيبإلمضاء

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

جمادى من  (28 في) الصادر  (1.17.71 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

األولى)1439 )15)فبراير)2018()املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة)

وبتحديد النظام األسا�شي الخاص بأفرادها)؛

1434 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

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

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى الجنرال دو بريكاد جبران خالد،)املفتش العام للقوات)

املساعدة شطر الشمال،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية املفتشية العامة للقوات املساعدة)

شطر الشمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1657.19 

الصادر في)16)من رمضان)1440 )22)ماي)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قـــ1بليلوزي1يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقمي7).75))يصامليفيي22يمنيلا عيبألولي)211ي)8)يأكتوا1ي7)7))

بتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)193.16)الصادر في)10)ربيع اآلخر)1437 )21)يناير)2016()بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات)

املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)؛

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين ومخازن)

وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التسديدات) أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)

واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في)

الجدول التالي اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة داخل)

دائرة نفوذهم):



2)1)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  



عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(الجريدة الرسمية   (1((



3)1)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  
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 1441 ذي الحجة) (8 في) الصادر  (2120.20 القرار رقم) الرسمية وينسخ  بالجريدة  القرار  ينشر هذا  (- الثالثة.) املادة 
)29)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــ1بليلوزي1يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقمي7).76))يصامليفيي22يمنيلا عيبألولي)211ي)8)يأكتوا1ي7)7)(يبتفويضيبليلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

 وعلى الظهير الشريف الصادر في)5)ذي القعدة)1368 )30)أغسطس)1949()املتعلق بزجر جنح نظام الصرف والسيما الفصول

9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

باملصادقة على نص) ()1974 1394 )28)سبتمبر) 11)من رمضان) الصادر في) (1.74.447 وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)

قانون املسطرة املدنية والسيما الفصل)34)منه)؛

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)املتابعات القضائية وعرض)

القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة والقيام في)

هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):
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 1441 الحجة) ذي  (8 في) الصادر  (2119.20 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثانية.) املادة 
)29)يوليو)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق1بليلوزي1ةيبلي احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصام)
211( بألول) لا عي مني (26 في) صاملي ((6(9.(7  بالجتداعييلقم)

)))نوفد 7)7)7)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 صفر) من  (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قـررت ما يلي :

املادة األولى

رئيس قسم التجهيزات األساسية) يفوض إلى السيد نبيل مصالي،)
أو التأشير نيابة) اإلمضاء) للمطارات بمديرية املالحة الجوية املدنية،)
عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)
باختصاصات) املتعلقة  الوثائق والتصرفات اإلدارية  االجتماعي على 
مديرية املالحة الجوية املدنية املنصوص عليها في املادة)17)من املرسوم)

رقم)2.06.472)الصادر في)2)شعبان)1429 )4)أغسطس)2008()بتحديد)

اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ماعدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد نبيل مصالي اإلمضاء)على الوثائق التالية):

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال املطارات ؛

توقيع وزير االقتصاد  املعروضة على  بالترا�شي  االقتناء  - قرارات 

واملالية التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- قرارات إيداع تعويضات نزع امللكية وقرارات رفع اليد عنها.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل مصالي أو عاقه عائق ناب عنه كل من):

. السيدة أسماء امللكي، رئيسة مصلحة التخطيط الخاص باملطارات 
وذلك فيما يخص :

- مقررات التصديق على استغالل مدرجات املطار ؛

- رخص استغالل املدرجات محدودة االستعمال ؛

- الترخيص بوضع األسالك الكهربائية بالنسبة لالرتفاقات الجوية ؛
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- إبداء الرأي التقني بشأن طلبات رخص البناء في محيط املطارات ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 
عن إنجاز أشغال املطارات ؛

- املصادقة على دليل املطارات املتعلقة بالسالمة.

. السيد محمد صباري، رئيس قسم املالحة الجوية وذلك فيما يخص :
- منح بطاقة متمرن ملراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح بطاقة معلم املالحة الجوية املدنية ؛

- منح وتجديد إجازات وأهليات مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح سجل مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- املصادقة على مساطر االقتراب البصري واالقتراب اآللي ؛

- املصادقة على برامج صيانة أجهزة الطيران املدني ؛

- البث في طلبات الترخيص ملحطات الترددات الخاصة باملركبات 
الهوائية ؛

- املصادقة على دراسات السالمة ؛

الطيران  بتجهيزات  الخاصة  التقنية  امللفات  على  املصادقة   -
املدني ؛

- منح رموز عناوين املركبات الهوائية ؛

الترددات في مجال الطيران املدني والبث في حالة  - تخصيص 
تداخل  هذه الترددات ؛

خالل  املدني  الطيران  تجهيزات  مراقبة  ملف  على  املصادقة   -
الرحلة ؛

- إعداد ونشر املعلومات املرتبطة باستغالل املطار وبالحركة الجوية.

• السيد محمد كرارة، رئيس قسم استغالل املطارات وذلك فيما يخص :

املدني  الطيران  أمن  ومساطر  ودالئل  برامج  على  املصادقة   -
باملطارات والشركات الجوية وكل هيئة معنية أو مكلفة بأمن 

الطيران املدني ؛

- القبول والتصديق على برامج التكوين في مجال سالمة املطارات 
واملناولة األرضية وكذا أمن الطيران املدني ؛

األمنية  باإلجراءات  املكلفين  لألعوان  األهلية  شهادات  تسليم   -
باملطارات ؛

- إعداد ونشر املساطر وإجراءات استغالل املطارات لدى املصالح 
املختصة ؛

- املصادقة على مخطط الطوارئ باملطارات.

• السيد إسماعيل السراج، رئيس مصلحة صالحية الطيران وذلك 

فيما يخص  :

- منح شهادات تسجيل املركبات الهوائية ؛

- منح وتجديد شهادة صالحية الطيران وشهادة الحد من ضجيج 

املركبات الهوائية املسجلة في دفتر التسجيل املغربي ؛

- التصديق على مرتفقي الطيران املدني باملغرب ؛

- منح شواهد التسجيل والشطب واإليجار واالستئجار والرهن 

ونقل امللكية الخاصة باملركبات الهوائية ؛

- املصادقة على التغييرات على املركبات الهوائية ؛

املركبات  صيانة  ومؤسسات  املستغل  دليل  على  املصادقة   -

الهوائية ؛

- منح دفتر املحرك والطائرة ودفتر الطريق ؛

- الترخيص ملؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

- املصادقة على دليل االستغالل الخاص بمقاوالت النقل الجوي 

التجاري وشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي ؛

التجاري  الجوي  النقل  ملقاوالت  الفني  واالعتماد  الترخيص   -

الجوي  العمل  وشركات  الطلب  على  بناء  النقل  وشركات 

والتصديق عليها ؛

- منح الرخص الخاصة بالطيران ؛

- منح وتجديد الشهادات التقنية لالستغالل وتعديلها ؛

- منح رخص إيجار واستئجار املركبات الهوائية.

• السيد احساين اعراب، املهندس الرئيس من الدرجة األولى وذلك 

فيما يخص  :

- منح وتجديد سندات املالحة الجوية ملستخدمي الطيران املدني 

واملصادقة عليها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3392.19 

الصادر في)19)من صفر)1441 )18)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق1بليلوزي1يبلطاقةيوبملعامنيوبلبيئةيلقمي7).691)يصامليفيي

26يمنيلا عيبألولي)211ي))ينوفد 7ي7)7)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للطاقة) اإلقليمية  املديرة  عروى،) سهام  السيدة  إلى  يفوض 

واملعادن باملحمدية،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية اإلقليمية)

لقطاع الطاقة واملعادن باملحمدية للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق1بليلوزي1يبلطاقةيوبملعامنيوبلبيئةيلقمي7).695)يصامليفيي

26يمنيلا عيبألولي)211ي))ينوفد 7ي7)7)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي للطاقة) يفوض إلى السيد عبد الرحمان بوعزة،)

واملعادن ببوعرفة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية اإلقليمية)

لقطاع الطاقة واملعادن ببوعرفة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

قـــ1بليللوزي1يبملنتدبيلدىيوزي1يبلت7ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)7).29)))صامليفي)29)منيلا عيبألول))211 )5)نوفد 7)7)7)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصامقةيعلىيبلصفقات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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



182)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد سليمان مهداد،)مدير امليزانية والشؤون العامة)

أو التأشير) بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز لنفس الوزارة.

املادة الثانية

يفـوض إلى السيد سليمان مهداد املصادقة على الصفقات وفسخها)

املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة)

لفائدة الوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي برسم امليزانية)

العامة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من ربيع األول)1442 )5)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ1بليللوزي1يبملنتدبيلدىيوزي1يبلت7ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)7).7))))صامليفي)29)منيلا عيبألول))211 )5)نوفد 7)7)7)) 

بتفويضيبإلمضاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد سليمان مهداد،)مدير امليزانية والشؤون العامة)

أو التأشير) بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)

على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من ربيع األول)1442 )5)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(الجريدة الرسمية   (18(

قـــ1بليللوزي1يبملنتدبيلدىيوزي1يبلت7ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)7).2))))صامليفي)29)منيلا عيبألول))211 )5)نوفد 7)7)7)) 

بتفويضيبإلمضاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد سليمان مهداد،)مدير امليزانية والشؤون العامة)

نيابة عن) اإلمضاء) بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

الوزارة) لنفس  التابعين  للموظفين  بالترخيص  املتعلقة  الوثائق 

الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات املصلحة خارج املكان)

املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من ربيع األول)1442 )5)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ1بليللوزي1يبملنتدبيلدىيوزي1يبلت7ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)7).)))))صامليفي)29)منيلا عيبألول))211 )5)نوفد 7)7)7)) 

بتفويضيبإلمضاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد سليمان مهداد،)مدير امليزانية والشؤون العامة)

نيابة عن) اإلمضاء) بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من ربيع األول)1442 )5)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



183)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  

في صاملي ((6(8.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  قـــ1بلي

26)منيلا عيبألول))211 )))نوفد 7)7)7)()يق�شييبإج1بء)بحث)

عدومييحوليإملبج)»حصنيأكامي1ينت ك دب«)بجداعةيبوط1وش)

بإقل ميس دييإفنييفييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به جمعية األطلس الصغير)

الغربي للسياحة الجبلية بتاريخ)28)أكتوبر)2014)؛

بتاريخ املنعقد  والتقييد  الترتيب  لجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

31)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجرى بحث عمومي حول إدراج)»حصن أكادير نتيكيدا«)بجماعة)

بوطروش بإقليم سيدي إفني في عداد اآلثار كما هو محدد في التصاميم)

والصور املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

جماعة) لدى  بمالحظات  يدلي  أن  األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

من الشهر) بوطروش بإقليم سيدي إفني داخل أجل شهرين ابتداء)

املوالي لتاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

ق1بليلوزي1يبلفالحةيوبلص ديبلبح1ييوبلتند ةيبلق1ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)7).696))صامليفي))2)منيلا عيبألول))211 )3)نوفد 7)7)7))

بإسناميبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

أولهري) مريم  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1638)بتاريخ)17)سبتمبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1بليلوزي1يبلفالحةيوبلص ديبلبح1ييوبلتند ةيبلق1ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)7).)69))صامليفي))2)منيلا عيبألول))211 )3)نوفد 7)7)7))

بإسناميبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

العاملي) نهى  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1627)بتاريخ)16)يونيو)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1بليلوزي1يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجييت كيوبملاء)لقم)7).71)))صامليفي)

)2)منيلا عيبألول))211 )3)نوفد 7)7)7)()بتع ينيآم1يمياعد)

بالص1ف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم) أومادي  تاركا  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

جرسيف آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن)

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)من امليزانية العامة لوزارة)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

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 اإلقليمي)

بتاوريرت.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار))إلى نهاية شهر يونيو)2025.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



185)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  

في) صاملي (3(5.(7 لقم) م1بكشي جداعةي مجلسي ل1ئيسي ق1بلي

7))منيجدامىيبألولى)2112 )26)يناي1)7)7)()يق�شييبتخط ط)

ومنطقة) للي البتي موقفي إلحدبثي بلعامةي بلط1قي حدومي

 ض1بء)فوقيبلقطعةيبأللض ةيبملتوبجدةيبينيبلط1يقيبملؤمية)

إلىيكداسةيوبلقطعةيبأللض ةيبملخصصةيإلنجازيبمل1كبيبلثقافي)

واتع ين) م1بكشي بجداعةي باملحام دي وبل1يا�شيي وبالجتداعيي

نزع) بمل1بمي بلعقاليةي بلع ن ةي وبلحقوقي بأللضيتيني بلقطعتيني

ملك تهايملايتيتوجبهيهذهيبلعدل ة.

رئيس مجلس جماعة مراكش،

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 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()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

 1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف  الظهير 

)17)يونيو)1992()؛

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

دورته) خالل  مراكش  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)24)ديسمبر)2008)؛

وعلى مقرر مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية املنعقدة)

بتاريخ)15)ماي)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)25)مارس إلى)25)ماي)2015)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  موافقة  وبعد 

وسياسة املدينة،

قرر مايلي):

املـادة األولـى

العامة) الطرق  بتخطيط حدود  تق�شي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
فوق القطعة األرضية) إلحداث موقف للسيارات ومنطقة خضراء)
املتواجدة بين الطريق املؤدية إلى كماسة والقطعة األرضية املخصصة)
بجماعة) باملحاميد  والريا�شي  واالجتماعي  الثقافي  املركب  إلنجاز 

مراكش.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك ملكية القطعتين األرضيتين والحقوق العينية)
العقارية املرسومة حدودها بحوا�شي ملونة بالتصميم امللحق بأصل)

هذا القرار واملعينة في الجدول التالي):

لقدايبلقطعتين)
بأللضيتين

 مياحتهدام1جعهدايبلعقالي
باملت7يبمل1بع

 بملالكيأويبملفت7ض
أنهميبملالك

1

رسم عقاري عدد)

219341/04)مستخرج)

من الرسم العقاري)

عدد)10158/م

01)هكتار)05)آرات)

39)سنتيارا

 للون أحمد

 بولشكور حليمة

 أيت الخادر لالحسناء

أيت الخادر موالي العربي)

 أيت الخادر لال حنان

 أيت الخادر موالي ادريس

 االمكاري عبد هللا

 خير الدين موالي الغالي

 بولهري موالي حسين

 خير الدين موالي احمد

 الشقري عبد الفتاح

 خير الدين لال رشيدة

 خير الدين لال فوزية

 أيت الطالب ابراهيم

 خير الدين لالفاطمة

 أيت الخادر موالي أحمد

 أيت الخادر موالي حسن

 السباعي حسين

آيت الخادر موالي هشام

2
 صك عقاري

عدد)2923/م

02)هكتاران)

 31)آرا

59)سنتيارا

الدولة)»امللك الخاص«

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)20)من جمادى األولى)1441 )16)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الرزاق جبور.


