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النظام البريدي الجاري به العمل.
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.KFWعقددضل ندق2ضدمبرمدبينداملللكةداملغ2بيةدومؤسسةد

مرسوم رقم 2.20.942 صادر في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( 
باملوافقة على العقد املبرم بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بين اململكة املغربية 
ومؤسسة KFW، لضمان قرض بمبلغ ثالثين مليون أورو )30.000.000 
أورو( قدمته املؤسسة املذكورة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب )ONEE(، لتمويل مشروع »تزويد الوسط القروي باملاء الصالح 
885للشرب« ...................................................................................................

تخويلدتعويض تدلف ئد1دأعض ءدلجيةدالحقدفيدالحصولدعلىد
املعلوم ت.

مرسوم رقم 2.20.929 صادر في 4 جمادى اآلخرة 1442 )18 يناير 2021( بتخويل 
885تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على املعلومات .........

املص  قةدعلىد فتردالضوابطدالبيداغوآيةدالوطييةدلدبلومد
 كتوردفيدطبداألسي ن.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1758.20 
صادر في 11 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتغيير وتتميم 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار 
 العلمي رقم 2176.18 الصادر في 2 جمادى األولى 1440 )9 يناير 2019(
باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في 

886طب األسنان............................................................................................. 

نصوصدج صة

إقليمداليوسفية.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.616 صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت 
لفائدة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  ألجل ذلك 

 ............................. 889املجمع الشريف للفوسفاط ش.م بإقليم اليوسفية.
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إقليمدآسفي.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضيةدوحقوقدمش عة.

مرسوم رقم 2.20.844 صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإقامة منشآت صناعية لفائدة املجمع 
والحقوق  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  ش.م  للفوسفاط  الشريف 

893املشاعة الالزمة لهذا الغرض بإقليم آسفي............................................. 

إقليمدمواليديعقوب.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.928 صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( 
القناة  من  الثاني  الشطر  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
الرئيسية الباطنية لري ولجات سبو األوسط وإيناون السفلى بجماعة 
عين قنصرة وجماعة الوادين بإقليم موالي يعقوب وبنزع ملكية القطع 

903األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

بهد املتعلقد واليظ مد التصليمد علىد املوافقةد -د آ2ا 1.د إقليمد
مند وآزءد مطه2د بنيد عيند آل عةد لتهيئةد املوضوعيند

آل عةدبنيدمطه2.

مرسوم رقم 2.20.878 صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة 
عين بني مطهر وجزء من جماعة بني مطهر بإقليم جرادة وباإلعالن أن في 

906ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

إقليمدالي ضور.د-دتجد5ددامليفعةدالع مة.

مرسوم رقم 2.20.926 صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( 
مستوى  وتحسين  وتقوية  بتوسيع  القاضية  العامة  املنفعة  بتجديد 
ن.ك  إلى   000+0 ن.ك  من   15 رقم   الوطنية  الطريق  على  الخدمة 

 ....................................................................... 27907+000 بإقليم الناضور.

مرسوم رقم 2.20.906 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( 
بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء منشأة فنية على واد وكسان 
بالنقطة الكيلومترية 115+400 من الطريق الجهوية رقم 610 الرابطة 

907بين الزغنغان والقندو�ضي بإقليم الناضور.............................................. 

ت2تيبدفيدعدا دامث ردمليقوالتدت2اثية.

مرسوم رقم 2.20.865 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( 
بمحافظة  املتواجدة  التراثية  املنقوالت  من  مجموعة  بترتيب  يق�ضي 
قصر  معلمة  وبمحافظة  قاسم  سيدي  بإقليم  األثري  بناصا  موقع 
البديع بمراكش وبمركز التعريف بتراث األطلس املتوسط بأزرو وبمركز 

908التعريف بالتراث الخاص باملوقع األثري القصر الصغير في عداد اآلثار. 

إقليمدالي ضور.د-دتحد5ددامللكدالعلوميدالبح2ي.

مرسوم رقم 2.20.903 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( 
بتحديد امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط »بحيرة 

909مارشيكا« التابع للنفوذ الترابي لجماعة بني انصار بإقليم الناضور........ 

الج معةدالخ صةدلف س.د-دميحداعترافدالدولة.

مرسوم رقم 2.19.723 صادر في 28 من جمادى األولى 1442 )12 يناير 2021( 
912يق�ضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الخاصة لفاس............................ 

تفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت.

من  20 في  صادر   1338.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ..... 916رمضان 1441 )14 ماي 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

1348.20 رقم  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير   قرار 
صادر في 27 من رمضان 1441 )21 مـــاي 2020( بتفويض املصادقة 

 ........................................................................................ 916على الصفقات.

قـــرار لوزير العدل رقم 1364.20 صادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( 
 ......................................................... 917بتفويض املصادقة على الصفقات

في  صادر   1429.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 .... 4917 شوال 1441 )27 ماي 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

في  صادر   1430.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 .... 4917 شوال 1441 )27 ماي 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

قـــرار لوزير الصحة رقم 1509.20 صادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( 
 ......................................................... 918بتفويض املصادقة على الصفقات

املدينة   وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 1480.20 صادر في 9 شوال 1441 )فاتح يونيو 2020( بتفويض 

918املصادقة على الصفقات......................................................................... 

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة رقم 1565.20 صادر في 24 من شوال 1441 

 ........................... 919)16 يونيو 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

من  18 في  صادر   2353.20 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قـــرار 
على  املصادقة  بتفويض   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة  ذي 

 ............................................................................................... 919الصفقات.

من  28 في  صادر   2370.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 
على  املصادقة  بتفويض   )2020 يوليو   20(  1441 القعدة  ذي 

 ............................................................................................... 920الصفقات.

قـــرار للوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
1574.20 رقم  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  بالخارج   املقيمين 
 صادر في 26 من شوال 1441 )18 يونيو 2020( بتفويض املصادقة
 ........................................................................................ 920على الصفقات.

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 1363.20 صادر في 26 من رمضان 1441 
 ............................ 921)20 مـــاي 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

عل لةدطيجةد-دأصيلة.د-دالتخليدعندملكيةدقطعدأرضية.

في  صادر   3138.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( بالتخلي عن ملكية القطع 
السادس  محمد  مدينة  إلى  املؤدية  الطريق  لتهيئة  الالزمة  األرضية 
»طنجة - تيك« املقطع الثاني من ن.ك 0+000 إلى ن.ك 1+560 بجماعة 

 .............................................................. 922العوامة بعمالة طنجة - أصيلة.

إقليمدقلعةدالس2اغية.د-دتيليةدالكتلدالعل2انيةدالق2وية.

ربيع  من   21 في  صادر   1772.20 رقم  آسفي   - مراكش  جهـة  لوالـي   قرار 
اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 

925القروية ملركز الشطيبة............................................................................ 

ربيع  من   21 في  صادر   1773.20 رقم  آسفي   - مراكش  جهـة  لوالـي   قرار 
اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 

 ....................................................................... 925القروية ملركز أوالد صبيح.

ربيع  من   21 في  صادر   1774.20 رقم  آسفي   - مراكش  جهـة  لوالـي   قرار 
اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 

 ................................................................ 926القروية ملركز سيدي الحطاب.

ربيع  من   21 في  صادر   2225.20 رقم  آسفي   - مراكش  جهـة  لوالـي   قرار 
اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 

 ................................................................................. 927القروية ملركز ميات.
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م2سومدرقم))2.91).))ص  ردفي)9))مندآل  ىداألولى))11  )3 )5ي 25) )2)) 

ب ملوافقةدعلىدالعقدداملبرمدبت ريخ)1)) يسلبر)2)2))بينداملللكة)

املغ2بيةدومؤسسة)KFW،)لضل ندق2ضدبلبلغدثالثيندمليوندأورو)

)32.222.222)أورو()قدمتهداملؤسسةداملذكور1دلللكتبدالوطني)

للكه2ب ء)وامل ء)الص لحدللش2ب))ONEE(،)لتلويلدمش2وع)»تزويد)

الوسطدالق2ويدب مل ء)الص لحدللش2ب«.

رئيس الحكومة،

 1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند) على  بناء)

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

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بتاريخ واملبرم  املرسوم،) هذا  بأصل  امللحق  العقد  على   يوافق 

لضمان) (،KFW ومؤسسة) املغربية  اململكة  بين  (2020 ديسمبر) (24

قرض بمبلغ ثالثين مليون أورو))30.000.000)أورو()قدمته املؤسسة)

(،)ONEE( الصالح للشرب) واملاء) املذكورة للمكتب الوطني للكهرباء)

لتمويل مشروع)»تزويد الوسط القروي باملاء)الصالح للشرب«.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يعهد بتنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م2سومدرقم)9)2.9).))ص  ر))في)1)آل  ىدامج12))11  )8 )5ي 25) )2)) 
بتخويلدتعويض تدلف ئد1دأعض ء)لجيةدالحقدفيدالحصولدعلى)

املعلوم ت.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)90)و)92)منه)؛

الظهير) بتنفيذه  الصادر  (31.13 رقم) القانون  على  االطالع  وبعد 
الشريف رقم)1.18.15)بتاريخ)5)جمادى اآلخرة)1439 )22)فبراير)2018()

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات)؛

23)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
األولى)1442 )7)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لجنة الحق في الحصول على املعلومات تعويضا) يتقا�ضى أعضاء)
جزافيا خاما قدره)2.730)درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة)
التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان)

عدد االجتماعات املنعقدة.

املادة الثانية

ألجل) املعلومات  على  الحصول  في  الحق  لجنة  أعضاء) يتقا�ضى 
تنقلهم ألغراض املصلحة،)تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي):

- بالنسبة للتنقل داخل املغرب : 700 درهم في اليوم ؛

- بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم.

تتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا)
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

الرسمية،) الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 
من) ابتداء) به  ويعمل  اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى 

13)مارس)2019.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1442 )18)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوصدع مة
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ق2اردللوزي2دامليتدبدلدىدوزي2دالتربيةدالوطييةدوالتكوينداملنهيدوالتعليمدالع ليدوالبحثدالعلليداملكلفدب لتعليمدالع ليدوالبحث)

بتغييردوتتليمدق2اردوزي2دالتربيةدالوطيية) ()(2(2 أكتوب2) ((8(   11( مندربيعداألول) 2).728 )ص  ردفي)  ) العلليدرقم)

((2 9 5ي 25) (9(   112 آل  ىداألولى) (( الص  ردفي) (( 76. 8  والتكوينداملنهيدوالتعليمدالع ليدوالبحثدالعلليدرقم)

ب ملص  قةدعلىد فتردالضوابطدالبيداغوآيةدالوطييةدلدبلومد كتوردفيدطبداألسي ن.

العالي بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

والبحث العلمي،

الصادر في) (2176.18 بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)

2)جمادى األولى)1440 )9)يناير)2019()باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب األسنان)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441

 )29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

تغير وتتمم مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب األسنان امللحق بقرار وزير التربية الوطنية)

املشار إليه ()2019 يناير) (9(  1440 2)جمادى األولى) الصادر في) (2176.18  والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)

أعاله،)كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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نصوصدج صة

م2سومدرقم)6 2.6).))ص  ردفي)6 )مندآل  ىداألولى))11  ) 3) يسلبر)2)2)()بإعالندأندامليفعةدالع مةدتق�ضيدب ستغالل)

الش2يف) املجلعد لف ئد1د الغ2ضد لهذاد الالزمةد القطعداألرضيةد وبنزعدملكيةد الفوسف طدوإق مةدمنشآتدألآلدذلكد

للفوسف طدش.مدبإقليمداليوسفية.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى القانون رقم)46.07)القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.08.15)بتاريخ)18)من صفر)1429 )26)فبراير)2008()؛

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)2.08.252)الصادر في فاتح جمادى اآلخرة)1429 )5)يونيو)2008()بتطبيق القانون رقم)46.07)املشار إليه)

أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)16)أكتوبر إلى)18)ديسمبر)2019 بمقر جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك بجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

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

التجزيئي ذي املقياس)1/2500)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)

والرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.
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بإعالندأندامليفعةدالع مةدتق�ضيدبإق مة) ()(2(2 ) 3) يسلبر)   11( 6 )مندآل  ىداألولى) 2.811).))ص  ردفي) م2سومدرقم)

 منشآتدصي عيةدلف ئد1داملجلعدالش2يفدللفوسف طدش.مدوبنزعدملكيةدالقطعداألرضيةدوالحقوقداملش عةدالالزمة

لهذادالغ2ضدبإقليمدآسفي.

رئيس الحكومة،

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

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 القانون رقم)46.07)القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.08.15)بتاريخ)18)من صفر)1429 )26)فبراير)2008()؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.252)الصادر في فاتح جمادى اآلخرة)1429 )5)يونيو)2008()بتطبيق القانون رقم)46.07)املذكور)

أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)19)يونيو إلى)22)أغسطس)2019 بمقر جماعة آسفي بإقليم آسفي)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإقامة منشآت صناعية لفائدة املجمع الشريف للفوسفاط ش.م بجماعة آسفي بإقليم آسفي.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية والحقوق املشاعة الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها)

بلون أحمر في املخطط التجزيئي عدد)Projet(d’expropriation(PP-01(ET(PP-02)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)

والرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

م2سومدرقم)8)2.9).))ص  ردفي)6 )مندآل  ىداألولى))11  ) 3) يسلبر)2)2)()بإعالندأندامليفعةدالع مةدتق�ضيدبإنج زدالشط2)

الث نيدمندالقي 1دال2ئيسيةدالب طييةدل2يدولج تدسبوداألوسطدوإ5ي وندالسفلىدبجل عةدعيندقيص12دوآل عةدالوا 5ن)

بإقليمدمواليديعقوبدوبنزعدملكيةدالقطعداألرضيةدالالزمةدلهذادالغ2ض.

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()؛

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

وعلى البحث اإلداري املباشر من)9)أكتوبر إلى)10)ديسمبر)2019)بجماعة عين قنصرة وجماعة الوادين بإقليم موالي يعقوب)؛

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

رسم ما يلي):

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة رئيسية باطنية لري ولجات سبو األوسط وإيناون السفلى.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصاميم)

التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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  11( مــــندآلــــ  ىداألولــــى) ( 6 صـــ  ردفــــي) ((.(2.878 م2ســــومدرقـــم)

 ) 3) يسلبر)2)2)()ب ملوافقةدعلىدالتصليمدواليظ مداملتعلقدبه

املوضوعيندلتهيئةدآل عةدعيندبنيدمطه2دوآزء)مندآل عةدبني)

مطه2دبإقليمدآ2ا 1دوب إلعالندأندفيدذلكدميفعةدع مة.

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()؛

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)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)5)يوليو)2019)؛

من) مطهر  بني  عين  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

يناير إلى) (10 وبجماعة بني مطهر من) (2020 يناير إلى فاتح فبراير) (2

9)فبراير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة عين بني مطهر املجتمع خالل دورته)

العادية املنعقدة بتاريخ)7)فبراير))2020)؛

دورته) املجتمع خالل  بني مطهر  مداوالت مجلس جماعة  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)21)فبراير))2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)4)يونيو))2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)AUO/PA/2015/03)والنظام املتعلق به)

املوضوعين لتهيئة جماعة عين بني مطهر وجزء)من جماعة بني مطهر)

بإقليم جرادة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير اإلقليمي للفالحة بفاس.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري)
والتنمية القروية واملياه والغابات واملدير اإلقليمي للفالحة بفاس،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

وبني) بني مطهر  رئي�ضي مجل�ضي جماعتي عين  إلى كل من  الرسمية،)

مطهر،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 11( األولى) آل  ىد مند ( 6 في) ص  رد ((.(2.9(6 رقم)  م2سومد

) 3) يسلبر)2)2)()بتجد5ددامليفعةدالع مةدالق ضيةدبتوسيع)

 وتقويةدوتحسيندمستوىدالخدمةدعلىدالط2يقدالوطييةدرقم))2 

مندن.ك)2+222)إلىدن.ك)7)+222)بإقليمدالي ضور.

رئيس الحكومة،

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

وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 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)؛

في) الصادر  (2.18.964 رقم) املرسوم  على  االطالع  وبعد 

املنفعة) بإعالن أن  ()2018 ( ديسمبر) (27(  1440 من ربيع اآلخر) (19

العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية وتحسين مستوى الخدمة على الطريق)

الوطنية رقم)15)من ن.ك)0+000)إلى ن.ك)27+000)بإقليم الناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

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

 أعاله،)املنفعة العامة القاضية بتوسيع وتقوية وتحسين مستوى الخدمة

 000+27 إلى ن.ك) (000+0 من ن.ك) (15 على الطريق الوطنية رقم)

املوقعي التصميم  في  املبين  املخطط  وذلك حسب   بإقليم الناضور،)

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)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.)

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

  11( األولى) آل  ىد مند ((( في) ص  رد ((.(2.926 رقم) م2سومد

)6)5ي 25) )2)()بتجد5ددامليفعةدالع مةدالق ضيةدببي ء)منشأ1)

من) (122+  2 الكيلومتر5ة) ب ليقطةد وكس ند وا د علىد فييةد

2 6)ال2ابطةدبيندالزغيغ ندوالقيدو�ضي) الط2يقدالجهويةدرقم)

بإقليمدالي ضور.

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 فـــي) الصـــادر  (2.82.382 رقـــم) املـرســـوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

ربيع (4 في) الصادر  (2.18.917 رقم) املرسوم  على  االطالع   وبعد 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي) ()2018 ديسمبر) (12(  1440 اآلخر)

ببناء)منشأة فنية على واد وكسان بالنقطة الكيلومترية)115+400)من)

الطريق الجهوية رقم)610)الرابطة بين الزغنغان والقندو�ضي بإقليم)

الناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

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

إليه أعاله،)املنفعة العامة القاضية ببناء)منشأة فنية على واد وكسان)

 610 رقم) الجهوية  الطريق  من  (400+115 الكيلومترية) بالنقطة 

وذلك حسب) الناضور،) بإقليم  والقندو�ضي  الزغنغان  بين  الرابطة 

امللحق) (1/50.000 املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

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)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 11( األولى) آل  ىد مند ((( في) ص  رد ((.(2.862 رقم)  م2سومد

)6)5ي 25) )2)()5ق�ضيدبترتيبدمجلوعةدمندامليقوالتدالتراثية)

املتواآد1دبلح فظةدموقعدبي ص داألث2يدبإقليمدسيديدق سم)

التع2يف) وبل2كزد بل2اكشد البديعد قص2د معللةد وبلح فظةد

بتراثداألطلسداملتوسطدبأزرودوبل2كزدالتع2يفدب لتراثدالخ ص)

ب ملوقعداألث2يدالقص2دالصغيردفيدعدا دامث ر.

رئيس الحكومة،

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 تتميمه وتغييره)؛

 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 خريجي)

املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بتاريخ)22)سبتمبر)2020)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)13)نوفمبر)2020،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املرسوم،) بهذا  امللحقة  التراثية  املنقوالت  اآلثار  في عداد  ترتب 

واملبينة في البطاقات التعريفية والصور املرفقة بأصل هذا املرسوم،)

واملتواجدة بتاريخ صدور هذا املرسوم باملواقع التالية):

- محافظة موقع بناصا األثري بإقليم سيدي قاسم ؛

- محافظة معلمة قصر البديع بمراكش ؛

- مركز التعريف بتراث األطلس املتوسط بأزرو ؛

- مركز التعريف بالتراث الخاص باملوقع األثري القصر الصغير.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير أو إصالح أو ترميم للمنقوالت التراثية)

بالقانون عليها  املنصوص  للمقتضيات  طبقا  أعاله،) إليها   املشار 

رقم)22.80)كما تم تغييره وتتميمه إال بترخيص من املصالح املختصة)

بوزارة الثقافة والشباب والرياضة)-)قطاع الثقافة.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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م2سومدرقمد2.923).)دص  ردفيد))دمندآل  ىداألولىد)11 د)6د5ي 25د )2)(دبتحد5ددامللكدالعلوميدالبح2يدلس حلد
البح2داألبيضداملتوسطد»بحير1دم رشيك «دالت بعدلليفوذدالترابيدلجل عةدبنيدانص ردبإقليمدالي ضور

رئيس الحكومة،

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

وال سيما الفصلين األول والسابع منه)؛

انصار بني  جماعة  بمكاتب  (2019 ماي) (14 إلى) أبريل  (15 من) املباشر  العمومي  البحث  ملف  على  االطالع   وبعد 

بإقليم الناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يحدد امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط التابع للنفوذ الترابي لجماعة بني انصار بإقليم الناضور)

ما بين الوتد رقم))B1()والوتد رقم))B204()حسب الخط املرسوم باللون البنفسجي في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)

1/2000)امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):
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املادة الثانية.)-)يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة بني انصار وباملحافظة على األمالك العقارية)
بإقليم الناضور.

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

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 11( األولى) آل  ىد مند ((8 في) ص  رد ((. 9.7(3 رقم)  م2سومد
ب لج معة) الدولةد اعترافد بليحد 5ق�ضيد )) )5ي 25) )2)()

الخ صةدلف س.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)01.00)املتعلق بتنظيم التعليم العالي،)الصادر)
1421 من صفر) (15 بتاريخ) (1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)19)ماي)2000(،)كما وقع تتميمه،)وال سيما املادتين)53)و)54)منه)؛

1436 من محرم) (16 في) الصادر  (2.14.665  وعلى املرسوم رقم)
القانون من  (54 و) (53 املادتين) أحكام  بتطبيق  ()2014 نوفمبر) (10( 

 رقم)01.00)املتعلق بتنظيم التعليم العالي،)وال سيما املواد)1)و)2)و)5 
و)6)و)7)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.717)الصادر في)30)من ربيع األول)1431 
 01.00 52)من القانون رقم) 51)و) 2010()بتطبيق املادتين) )17)مارس)

املتعلق بتنظيم التعليم العالي)؛

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)؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس الجامعة الخاصة لفاس)؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة)؛

العالي) التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
املجتمعة بتاريخ)3)ماي)2018)؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث)

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تطبيقا ألحكام املادة)53)من القانون املشار إليه أعاله رقم)01.00
 املتعلق بتنظيم التعليم العالي،)واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املرسوم) هذا  بموجب  يمنح  (،2.14.665 رقم) أعاله  إليه  املومإ 
من السنة الجامعية  اعتراف الدولة بالجامعة الخاصة لفاس ابتداء)

2017-2018،)تحت رقم)2018/15.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة)5)من املرسوم السالف الذكر رقم)2.14.665،)
()5( خمس) في  لفاس  الخاصة  بالجامعة  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 
سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء)على تقديم طلب ملف جديد من)

قبل الجامعة املعنية،))يتم البث فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة)6)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.14.665،)
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها الجامعة الخاصة)
لفاس والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية)

املطابقة لها،)وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز)
يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة) التنفيذ،)
مراعاة) مع  املسالك،) هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 
للنصوص) طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  الجامعة  استيفاء)
التنظيمية الجاري بها العمل،)وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية)

لتنسيق التعليم العالي.
سحب) حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة)10)من املرسوم)
 املشار إليه أعاله رقم)2.09.717)الصادر في)30)من ربيع األول)1431

)17)مارس)2010(.
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه،)تعتبر الشهادات)
والتي) لفاس  الخاصة  الجامعة  وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات 
واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة) تختتم بها املسالك املعتمدة،)

سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة)54)من القانون املشار)
ومقتضيات العالي،) التعليم  بتنظيم  املتعلق  (01.00 رقم) أعاله   إليه 
في) الصادر  (2.14.665 رقم) الذكر  السالف  املرسوم  من  (7 املادة)
16)من محرم)1436 )10)نوفمبر)2014(،)يؤشر رئيس جامعة سيدي)
محمد بن عبد هللا بفاس على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن)
ابتداء)من تاريخ) في إطار املسالك املعتمدة،) الجامعة الخاصة لفاس،)

سريان مفعول هذا املرسوم.
املادة الخامسة

يجوز للجامعة الخاصة لفاس،)طيلة مدة منح االعتراف،)استعمال)
عبارة)»جامعة معترف بها«)ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة
يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)وتسري أحكامه)
الخاصة) بالجامعة  املعتمدة  باملسالك  املسجلين  الطلبة  جميع  على 

لفاس واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.
وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1442 )12)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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في ص  رد ( 338.(2 رقم) اإلسالميةد والشؤوند األوق فد لوزي2د  ق2ارد

2))مندرمض ن) 11  )1 )م ي)2)2)()بتفويضداملص  قةدعلى)

الصفق ت.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

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

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

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

والشؤون) األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في)

إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

برسم ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد

املصطفى لخمولي،)رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد ابن سينا)

بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1411.17 

 1438 رمضان) من  (18 في) الصادران  (1412.17 رقم) والقرار 

)13)يونيو)2017()بتفويض املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)20)من رمضان)1441 )14)ماي)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق2اردلوزي2دالصي عةدوالتج ر1دواالقتص  داألجض2دوال2قليدرقم)2).318  

بتفويض) ()(2(2 مـــ ي) (( ( مندرمض ن) 11   ((7 في) ص  رد

املص  قةدعلىدالصفق ت.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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

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

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

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

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

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

واالقتصاد األخضر والرقمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

واالقتصاد) والتجارة  الصناعة  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة 

األخضر والرقمي في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)برسم امليزانية العامة لوزارة الصناعة والتجارة)

للخزينة) الخصو�ضي  الحساب  وكذا  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 

املسمى)»صندوق النهوض بتشغيل الشباب«.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد

املصطفى لخمولي،)رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد ابن سينا)

بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من رمضان)1441 )21)ماي)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
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 قـــ2اردلوزي2دالعدلدرقمد2).361 دص  ردفيد1دشوالد 11 
)7)دم يد2)2)(دبتفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت

وزير العدل،

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

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

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

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

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة العدل في إطار االعتمادات املفوضة)

وزارة) ميزانية  برسم  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة 

العدل.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)شوال)1441 )27)ماي)2020(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قـــ2اردلوزي2داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار1درقم)2).9)1 )ص  ردفي
على) املص  قةد بتفويضد ()(2(2 م ي) ((7( شوال) 11   (1

الصفق ت.

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)؛

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

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

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

 املبرمة لفائدة وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة في إطار االعتمادات

املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)برسم امليزانية)

الحساب) وكذا  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزارة  العامة 

الخصو�ضي للخزينة رقم)3.2.0.0.1.13.003)الحامل عنوان)»الحساب)

الخاص باستبدال أمالك الدولة«.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

 738.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

الصادر في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020()بتفويض)

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)4)شوال)1441 )27)ماي)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــ2اردلوزي2داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار1درقم)2).132 )ص  ردفي

على) املص  قةد بتفويضد ()(2(2 م ي) ((7( شوال) 11   (1

الصفق ت.

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)؛

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

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

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

للتجهيزات العامة،)املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير)

على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة)

في إطار االعتمادات  لفائدة وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)برسم الحساب)

الخصو�ضي للخزينة رقم)3.2.0.0.1.13.025)الحامل عنوان)»الحساب)

الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي«.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

 737.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

الصادر في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020()بتفويض)

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)4)شوال)1441 )27)ماي)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــ2اردلوزي2دالصحةدرقمد2).229 دص  ردفيد1دشوالد 11 

)7)دم يد2)2)(دبتفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت

وزير الصحة،

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

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

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

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

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 اإلمضاء)على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

االعتمادات) إطار  في  الصحة  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة 

برسم ميزانية) املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

وزارة الصحة.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد

إنجاز) على  لإلشراف  املؤقت  اإلعداد  رئيس  لخمولي،) املصطفى 

املستشفى الجديد ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3754.19 

بتفويض) ()2019 نوفمبر) (22(  1441 من ربيع األول) (24 في) الصادر 

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)4)شوال)1441 )27)ماي)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــ2اردلوزي12دإعدا دالترابدالوطنيدوالتعليردواإلسك ندوسي سةداملد5ية))

 ((2(2 )ف تحد5ونيو) شوال) 11 ) (9 ص  ردفي) ( 182.(2 رقم)

بتفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت.

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)؛

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

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

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،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير)

واإلسكان وسياسة املدينة في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)برسم ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

 843.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

بتفويض املصادقة) ()2020 فبراير) (25(  1441 الصادر في فاتح رجب)

على الصفقات.

وحرر بالرباط في)9)شوال)1441))فاتح يونيو)2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

والبحث) الع ليد والتعليمد املنهيد والتكويند الوطييةد التربيةد لوزي2د ق2ارد

 العللي،)الي طقدال2سليدب سمدالحكومةدرقم)2).262 )ص  ردفي

1))مندشوال) 11  )6 )5ونيو)2)2)()بتفويضداملص  قةدعلى)

الصفق ت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

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

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

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

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

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة)

التربية) وزارة  ميزانية  برسم  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من شوال)1441 )16)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

في) ص  رد ((323.(2 رقم) والبيئةد واملع  ند الط قةد لوزي2د قـــ2ارد

8 )مندذيدالقعد1) 11  )2 )5وليو)2)2)()بتفويضداملص  قة)

علىدالصفق ت.

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)؛

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

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

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

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة في إطار)

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املفوضة  االعتمادات 

برسم ميزانية وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد) السيد املصطفى لخمولي،)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2272.18 

بتفويض املصادقة) ()2018 يوليو) (3( 1439 19)من شوال) الصادر في)

على الصفقات.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص  رد ((372.(2 رقم) وال2ي ضةد والشب بد الثق فةد لوزي2د ق2ارد

8))مندذيدالقعد1) 11  )2))5وليو)2)2)()بتفويضداملص  قة)

علىدالصفق ت.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

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

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

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

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

1441 من شعبان) (30 الصادر في) (2.20.328  وعلى املرسوم رقم)

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 أبريل) (24(

والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

إطار) في  والرياضة  الشباب  قطاع  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة 

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املفوضة  االعتمادات 

 برسم امليزانية العامة لنفس القطاع وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة

رقم)3.2.0.0.1.21.001)املسمى)»الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

الجـديـد للمستشفـى  املؤقت  اإلعــداد  رئيس  لخمــولي،)  املصطفـى 

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من ذي القعدة)1441 )20)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

قـــ2اردللوزي12دامليتدبةدلدىدوزي2دالشؤوندالخ رآيةدوالتع ونداإلف2يقي)

واملغ ربةداملقيليندب لخ رجداملكلفةدب ملغ ربةداملقيليندب لخ رج)

رقم)2).271 )ص  ردفي)6))مندشوال) 11  )8 )5ونيو)2)2)) 

بتفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت.

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،

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

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

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

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
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وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

 1441 رمضان) (10 في) الصادر  (907.20 رقم) بالخارج  املقيمين 

املنتدبة) الوزيرة  إلى  بتفويض بعض االختصاصات  ()2020 ماي) (4(

لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين)

بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،)وال سيما الفقرة الثانية)

من املادة األولى منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

والتعاون) الخارجية  الشؤون  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة 

املفوضة) االعتمادات  إطار  في  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

وزارة) ميزانية  برسم  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة 

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد

املصطفى لخمولي،)رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد ابن سينا)

بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من شوال)1441 )18)يونيو)2020(.

اإلمضاء : نزهة الوفي.

من ((6 في) ص  رد ( 363.(2 رقم) الوطنيد لألمند الع مد لللد25د  ق2ارد

على) املص  قةد بتفويضد ()(2(2 مـــ ي) ((2( رمض ن) 11  

الصفق ت.

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني)؛

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

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

بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات) (48.17 وعلى القانون رقم)

17)من 1.19.83)بتاريخ)  العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

شوال)1440 )21)يونيو)2019(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

 التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات

املبرمة لحساب الدولة لفائدة املديرية العامة لألمن الوطني في إطار)

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املفوضة  االعتمادات 

برسم ميزانية املديرية العامة لألمن الوطني.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد

املصطفى لخمولي،)رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجديد ابن سينا)

بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من رمضان)1441 )20)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.
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ب لتخلي ()(2(2 )11  ) )) يسلبر) 6)آل  ىداألولى) 2).38 3)ص  ردفي)  مق2ردلوزي2دالتجهيزدواليقلدواللوآيستيكدوامل ء)رقم)

املقطعدالث ني تيك«) (- »طيجة)  عندملكيةدالقطعداألرضيةدالالزمةدلتهيئةدالط2يقداملؤ 5ةدإلىدمد5يةدمحلددالس  س)

مندن.ك)2+222)إلىدن.ك) +262)بجل عةدالعوامةدبعل لةدطيجة)-)أصيلة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

تق�ضي العامة  املنفعة  أن  بإعالن  )17)يونيو)2019(،)  1440 شوال) من  (13 في) الصادر  (2.19.499 رقم) املرسوم   وعلى 

بتهيئة الطريق املؤدية إلى مدينة محمد السادس)»طنجة)-)تيك«)املقطع األول من ن.ك)0+000)إلى ن.ك)1+486))الطريق اإلقليمية)

رقم)4608()واملقطع الثاني من ن.ك)0+000)إلى ن.ك)1+560)بجماعة العوامة بإقليم الفحص)-)أنجرة)؛

وعلى االستدراك الصادر بالجريدة الرسمية عدد)6903)بتاريخ)6)ذي الحجة)1441 )27)يوليو)2020()؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)7)أغسطس إلى)7)أكتوبر)2019،)بمكاتب جماعة العوامة بعمالة طنجة)-)

أصيلة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املقطع الثاني تيك«) (- »طنجة)  يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة الطريق املؤدية إلى مدينة محمد السادس)

من ن.ك)0+000)إلى ن.ك)1+560)بجماعة العوامة بعمالة طنجة)-)أصيلة،)املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/2000)امللحق بأصل هذا املقرر):



3)9الجريدة الرسمية عدد)6955 - 11)جمادى اآلخرة)1442 )25)يناير)2021( 

مالحظ ت اللس حة
ب للتردالل2بع

أسل ءداللالكدأمداللف2وضدأنهمد
كذلكدوعي وينهم

م2اآعه د
العق رية

أرق مد
القطعد
األرضية

أرض فالحية
2 شجرة زيتون صغيرة
قصب أخضر طوله 2م



عدد)6955 - 11)جمادى اآلخرة)1442 )25)يناير)2021(الجريدة الرسمية   9(1

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

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

الحسن البوجدايني بن محمد بنسبة 2/1

محمد البوجدايني بن محمد بنسبة 2/1

جماة العوامة بعمالة طنجة - أصيلة

أرض فالحية غير محفظة29
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 ق2اردلوالـيدآهـةدم2اكش)-)آسفيدرقم)2).)77 )ص  ردفي) ))مندربيع)
بإق2اردمخططدتيليةدالكتلة) ()(2(2 )7) يسلبر)   11( امج2)

العل2انيةدالق2ويةدمل2كزدالشطيبة.

والي جهة مراكش - آسفي،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
بشأن التقسيم اإلداري للمملكة، ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)
1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  السراغنة  قلعة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 
)املخطط) الشطيبة) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

رقم)02/2018(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*
* *

 ق2اردلع ملدإقليمدقلعةدالس2اغية
 بإق2اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل2انيةدالق2وية

مل2كزدالشطيبة

عامل إقليم قلعة السراغنة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)24)ماي)2018)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)
21)فبراير)2017)؛

دورته) خالل  الشطيبة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)23)نوفمبر)2018)؛

وعلى نتائــــج البحث اإلداري املباشر من)25)سبتمبر إلـــى)24)أكتوبر)2018 
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

الشطيبة) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 
)املخطط رقم)02/2018()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 ق2اردلوالـيدآهـةدم2اكش)-)آسفيدرقم)2).773 )ص  ردفي) ))مندربيع)
بإق2اردمخططدتيليةدالكتلة) ()(2(2 )7) يسلبر)   11( امج2)

العل2انيةدالق2ويةدمل2كزدأوال دصبيح.

والي جهة مراكش - آسفي،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
بشأن التقسيم اإلداري للمملكة، ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)
1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  السراغنة  قلعة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز أوالد صبيح))املخطط)

رقم)08/2017(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *
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 ق2اردلع ملدإقليمدقلعةدالس2اغية

 بإق2اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل2انيةدالق2وية

مل2كزدأوال دصبيح

عامل إقليم قلعة السراغنة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)13)فبراير)2017)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

7)فبراير)2017)؛

دورته) خالل  الجوالة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)3)أبريل)2018)؛

 2018 30)مارس) وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من فاتح إلى)

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز أوالد صبيح)

)املخطط رقم)08/2017()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 ق2اردلوالـيدآهـةدم2اكش)-)آسفيدرقم)2).771 )ص  ردفي) ))مندربيع)

بإق2اردمخططدتيليةدالكتلة) ()(2(2 )7) يسلبر)   11( امج2)

العل2انيةدالق2ويةدمل2كزدسيديدالحط ب.

والي جهة مراكش - آسفي،

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

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

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

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

)23)ديسمبر)2015()؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  السراغنة  قلعة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 
الحطاب) سيدي  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

)املخطط رقم)09/2017(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*
* *

 ق2اردلع ملدإقليمدقلعةدالس2اغية
 بإق2اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل2انيةدالق2وية

مل2كزدسيديدالحط ب

عامل إقليم قلعة السراغنة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)19)يونيو)2017)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)
21)فبراير)2017)؛

خالل) الحطاب  سيدي  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 
دورته العادية املنعقدة بتاريخ)4)ماي)2018)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)23)مارس إلى)23)أبريل)2018 
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز سيدي الحطاب)
)املخطط رقم)09/2017()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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 ق2اردلوالـيدآهـةدم2اكش)-)آسفيدرقم)2).2))))ص  ردفي) ))مندربيع)
بإق2اردمخططدتيليةدالكتلة) ()(2(2 )7) يسلبر)   11( امج2)

العل2انيةدالق2ويةدمل2كزدمي ت.

والي جهة مراكش - آسفي،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
بشأن التقسيم اإلداري للمملكة، ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)
1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يوافق على قرار عامل إقليم قلعة السراغنة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز ميات))املخطط رقم)07/2017(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*
* *

 ق2اردلع ملدإقليمدقلعةدالس2اغية

 بإق2اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل2انيةدالق2وية

مل2كزدمي ت

عامل إقليم قلعة السراغنة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)19)يونيو)2017)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

20)أكتوبر)2017)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة ميات خالل دورته االستثنائية)

املنعقدة بتاريخ)30)نوفمبر)2017)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)9)أكتوبر إلى)7)نوفمبر)2017 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز ميات))املخطط)

رقم)07/2017()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


