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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
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 .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

فصوصرعخمة

و لتعخونر إلنايقير وزيار لشؤونر لخخ جيةر  تتصخصختر
و ملغخ عةر ملقي ينربخلخخ ج.

مرسوم رقم 2.19.955 صادر في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( 

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  باختصاصات  يتعلق 

10926واملغاربة املقيمين بالخارج....................................................................... 

 لصفقختر لع ومية.

في  صادر   203.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

التي  األعمال  الئحة  بتتميم   )2019 نوفمبر   4(  1441 األول  ربيع   6

يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، 

في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  من   1 رقم  امللحق  في  الواردة 

810926 جمادى األولى 1434 )20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية.

فصوصرتخصة

-رتعيينرأعضخءرمجلسر لتقنينر ملو صالت.ر  لوكخلةر لوطنيةر
 إلد  ة.

مرسوم رقم 2.19.517 صادر في 9 صفر 1441 )8 أكتوبر 2019( بتعيين أعضاء 

 ................................... 10928مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.

 ملصخدقةرعلىرع ليختر لتحديدر إلد  ي.

مرسوم رقم 2.19.647 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 196/ب املتعلقة بالعقار 

الجماعي املدعو »مصابيح السوالم« الكائن بتراب قبيلة أحمر زرارات 

 .............................. 10928بقيادة سيدي شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.

مرسوم رقم 2.19.648 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 196/أ املتعلقة بالعقار 

الجماعي املدعو »مصابيح الطلعة« الكائن بتراب قبيلة أحمر زرارات 

 .............................. 10929بقيادة سيدي شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.
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مرسوم رقم 2.19.649 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 196/س املتعلقة بالعقار 
الجماعي املدعو »أوالد سعيد بوقادر« الكائن بتراب قبيلة أحمر زرارات 

 .............................. 10930بقيادة سيدي شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.

مرسوم رقم 2.19.933 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   127 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »حدرة الرحامنة« الكائن بتراب قبيلة الرحامنة بقيادة 

 ......................................... 10931أوالد تميم بدائرة الرحامنة بإقليم الرحامنة.

مرسوم رقم 2.19.934 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 371/أ املتعلقة بالعقارين 
بتراب قبيلة  الكائنين  الجماعيين املدعوين »قصر الحدان والنوادر« 

 ........................... 10932تنزولين بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

مرسوم رقم 2.19.935 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 371/ب املتعلقة بالعقار 
بقيادة  تنزولين  قبيلة  بتراب  الكائن  ندران«  »اغرم  املدعو  الجماعي 

 .................................................... 10933تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

مرسوم رقم 2.19.936 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   375 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
بدائرة  ترناتة  قبيلة  بتراب  الكائن  تسركات«  »كدية  املدعو  الجماعي 

10934تنزولين بإقليم زاكورة.............................................................................. 

مرسوم رقم 2.19.937 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   376 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
يحيى مالل  أوالد  قبيلة  بتراب  الكائن  »كدية مالل«  املدعو  الجماعي 

10935بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة................................................................... 

مرسوم رقم 2.19.938 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   542 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »تسكلة ايمينيسيل نايت عبد هللا« الكائن بتراب قبيلة 

10936آيت عبد هللا بقيادة تمزموط بدائرة أكدز بإقليم زاكورة........................ 

مرسوم رقم 2.19.939 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   563 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »اضالز و ازوران« الكائن بتراب قبيلة اضالودرار بقيادة 

 ................................................... 10937تامكروت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

مرسوم رقم 2.19.941 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   566 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »الواد امليت الفارغ« الكائن بتراب قبيلة زاوية سيدي 

 ............................ 10937املختار بقيادة تامكروت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

مرسوم رقم 2.19.940 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   565 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »أرا�ضي جموع قبيلة آيت ياسين« الكائن بتراب قبيلة 

 .............................. 10938آيت ياسين بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا.

مرسوم رقم 2.19.942 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   584 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »يغرطن اجا فدوكس« الكائن بتراب قبيلة يغرطن اجا 

10939فدوكس بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا.................................... 

مرسوم رقم 2.19.943 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   608 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »أرض تزونين« الكائن بتراب قبيلة ايت اومريبط بقيادة 

10940آيت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا............................................................ 

مرسوم رقم 2.19.944 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بالعقار  املتعلقة   615 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الجماعي املدعو »أرض بوتمات وازكز« الكائن بتراب قبيلة ايت اومريبط 

 ............................................... 10941بقيادة آيت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا.

مرسوم رقم 2.19.916 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
باملصادقة على عمليات التحديد اإلداري مللك الدولة الخاص )امللك 
الرحامنة  بقبيلة  الكائن  وبوبالل  دليم  أوالد  املسمى جيش  الخاص( 

 ........................................................................................ 10942بأحواز مراكش.

» لشبكةر ملغاعيةرملو كبةر ملقخوالت«.ر-رج عيةرذ ترمنفعةرعخمة.

مرسوم رقم 2.19.930 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
باعتبار الجمعية املسماة »الشبكة املغربية ملواكبة املقاوالت« الكائن 

10943مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة..................................... 

إقليمرسطخت.ر-رفزعرملكيةرقطعةرأ ضية.

مرسوم رقم 2.19.952 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بإقليم  الكويتات  بإحداث مدرسة  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

 ................... 10944سطات وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليمرآطو ن.ر-رفزعرملكيةرعقخ ين.

مرسوم رقم 2.19.953 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة كرة السبع بإقليم 

10945تطوان وبنزع ملكية العقارين الالزمين لهذا الغرض................................ 

إقليمرسيديربنو .ر-رفزعرملكيةرحقوقرمشخعة.

 مرسوم رقم 2.19.960 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019(
بإقليـــم دكالــــة  ثانــويـــة  بإحــــداث  تقضــــي  العامـــة  املنفعـــة  أن   بإعـــالن 
سيدي بنور وبنزع ملكية حقوق مشاعة في قطعتين أرضيتين الزمتين 

10945لهذا الغرض............................................................................................. 

إقليمرأزيالل.ر-رفزعرملكيةرقطبرأ ضية.

مرسوم رقم 2.19.961 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بإقليم  تشبيت  إعدادية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

10946أزيالل وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض......................... 

إقليمر لحسي ة.ر-رفزعرملكيةرقطعةرأ ضية.

مرسوم رقم 2.19.962 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مركز سوسيو ريا�ضي وثقافي 

 ..... 10947بإقليم الحسيمة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض

إقليمر لنخضو .ر-رفزعرملكيةرقطعةرأ ضية.

مرسوم رقم 2.19.963 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 
بإقليم  جديدة  إعدادية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

 ................. 10949الناضور وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

تسليمرقطبرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3430.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ...................................................................... 10950له سابقا بإقليم القنيطرة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3431.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

10951له سابقا بإقليم صفرو............................................................................ 
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3432.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

10951له سابقا بعمالة فاس.............................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3433.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

10952له سابقا بعمالة فاس.............................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3434.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 10952له سابقا بإقليم تاونات.

ع خلةرأكخديار-رإد وآنخن.ر-رإقا  رمخططرآن يةر لكتلةر لع ا فيةر

 لقاويةرملاكزرج خعةرآخماي.

 1441 صفر   10 في  صادر   3354.19 رقم  ماسة   - سوس  جهـة  لوالـي  قرار 

- إداوتنان باملوافقة على قرار عامل عمالة أكادير   )2019  )9 أكتوبر 

10953بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة تامري....... 

إقليمر لنو صا.ر-ر لتخليرعنرملكيةرقطبرأ ضية.

قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد صالح رقم 2855.19 صادر في 4 رمضان 1440 

)10 ماي 2019( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة مقطع 

من الطريق اإلقليمية 3011 الذي يخترق مشروع النصر املرموز إليها بـ : 

 .......................... OS 5410954 وOS 63 بجماعة أوالد صالح بإقليم النواصر.
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8اا8  منر عيبر ألول) ((3 في) صخد ر ((.8 . 55 ماسومر قم)

)8))فون 28) 28)()يتعلقربختتصخصختروزيار لشؤونر لخخ جية)

و لتعخونر إلنايقيرو ملغخ عةر ملقي ينربخلخخ ج.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)93)منه،

 1438 رجب) (9 الصادر في) (1.17.07 وعلى الظهير الشريف رقم)

بالظهير) تغييره  وقع  كما  الحكومة،) أعضاء) بتعيين  )7)أبريل)2017()

الشريف رقم)1.19.122)بتاريخ)15)من صفر)1441 )14)أكتوبر)2019(؛

وتسيير) بتنظيم  املتعلق  (065.13 رقم) التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه) الصادر  ألعضائها،) القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 من جمادى األولى) (28 بتاريخ) (1.15.33 الظهير الشريف رقم)

)19)مارس)2015(،)وال سيما املادة)4)منه؛

 1432 شوال) (7 في) الصادر  (2.11.428 رقم) املرسوم  وعلى 

)6)سبتمبر)2011()بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية)

والتعاون؛)

وعلى املرسوم رقم)2.14.192)الصادر في)4)جمادى احخرة)1435 

)4)أبريل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة باملغاربة)

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمارس السيد ناصر بوريطة،)وزير الشؤون الخارجية والتعاون)

إلى) املسندة  االختصاصات  بالخارج،) املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

والسلطة) والتعاون  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة 

الحكومية املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بموجب)

إليهما) املشار  املرسومين  وال سيما  العمل،) بها  الجاري  النصوص 

()2011 سبتمبر) (6(  1432 شوال) (7 الصادر في) (2.11.428 أعاله رقم)

ورقم)2.14.192)الصادر في)4)جمادى احخرة)1435 )4)أبريل)2014(.

املادة الثانية

واملغاربة) اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  يتولى 

بموجب) املحدثة  الهياكل  مجموع  على  السلطة  بالخارج،) املقيمين 

املرسومين السالفي الذكر رقم)2.11.428)ورقم)2.14.192.

املادة الثالثة

يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

املقيمين بالخارج تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية)

ويعمل به ابتداء)من)9)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

قا  رلوزيار القتصخدرو ملخليةروإصالحر إلد  ةر قم) 23.8))صخد رفي)

بتت يمرالئحةر ألع خل) فون 28) 28)() )ا) 8اا8  6) عيبر ألول)

 لتيري كنرأنرآكونرموضوعرعقودرأور آفخقخترتخضعةرللقخفون)

8)منر ملاسومر قم) ا3.)8.)   لعخدي،) لو  دةرفير مللحقر قم)

283)() ملتعلق) مخ س) ((2( ا3ا8  2)ج خدىر ألولى)  لصخد رفي)

بخلصفقختر لع ومية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

تغييره) وقع  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)وال سيما املادة)4)منه)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات)

خاضعة للقانون العادي،)الواردة في امللحق رقم)1)من املرسوم املشار)

إليه أعاله رقم)2.12.349،)كما يلي):

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  بين  املنجزة  األعمال   -  «

»واإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ؛

فصوصرعخمة
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» - اقتناء املعطيات املناخية واملعطيات الخاصة باألحوال الجوية ؛

 » - االشتراك في شبكات ...................................................................

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1441 )4)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ماسومر قمر587. 8.)رصخد رفير رصفار8اا8ر)2رأكتوعار 28)(ر
بتعيينرأعضخءرمجلسرإد  ةر لوكخلةر لوطنيةرلتقنينر ملو صالت

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر)
 1418 ربيع احخر) (2 بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.97.162)
)7)أغسطس)1997()كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)33)منه)؛

 1418 من شوال) (27 في) الصادر  (2.97.813 وعلى املرسوم رقم)
)25)فبراير)1998()بتطبيق أحكام القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد)
واملواصالت فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،)وال سيما)

املادة الثالثة منه،

رسم ما يلي :
املادة األولى

يعين األشخاص التالية أسماؤهم أعضاء)في مجلس إدارة الوكالة)
الوطنية لتقنين املواصالت):

1 - السيد أحمد خوجة ؛

2 - السيد حسن خيار ؛

3 - السيد محمد فكرات ؛

4 - السيد محمد حوراني ؛

5 - السيدة فاطمة بركاش.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر 7ا6. 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
»مصخبيل) بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 6 8/بر ملتعلقةر  قم)
سيدي) بقيخدةر ز    تر أح ار قبيلةر بت2 بر  لسو لم«) لكخئنر

شيكاربد ئاةرأح اربإقليمر ليوسفية.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)15)منه)؛

 1354 احخر) ربيع  من  (20 في) الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

)22)يوليو)1935()احذن بتحديد ثالثة عقارات مشتركة بين الجماعات)

كائنة بتراب قبيلة أحمر زرارات))الشماعية()؛

أعاله إليه  املشار  الجماعي  العقار  تحديد  تم  قد  إنه   وحيث 

في التاريخ املحدد)؛

 وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله (7 و) (5 و) (4 و) (3  في الفصول)

إنجازها قد تم  ()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 في)  الصادر 

داخل احجال القانونية)؛

1936)املعد) وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)9)يناير)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى ملحق محضر التحديد املؤرخ في)15)أكتوبر)1938)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بآسفي بتاريخ)7)يونيو)1993)املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد)196/ب،)

من الظهير الشريف املشار إليه) ()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن)

أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()والتي تثبت من)

أجل املصادقة ما يلي):

1)-)أنه لم يسبق إجراء)أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقار)

»مصابيح السوالم«)موضوع التحديد اإلداري عدد) الجماعي املدعو)

196/ب)؛

2)-)أن أي تعرض على تحديد العقار املذكور أعاله لم يكن موضوع)

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  تحفيظ  مطلب 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى تصميم العقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

فصوصرتخصة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)

العقار الجماعي املدعو))»مصابيح السوالم«)التابع للجماعة الساللية)

مصابيح السوالم الواقع بتراب قبيلة أحمر زرارات بقيادة سيدي)

شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مصابيح السوالم)

قطعتين،)) من  املكون  السوالم«) »مصابيح  املدعو) الجماعي  العقار 

واملبينة) سنتيارا  (64 و) آرا  (76 و) هكتارا  (2973 اإلجمالية) مساحته 

حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى)

أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول))1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر 2ا6. 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
»مصخبيل) بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 6 8/أر ملتعلقةر  قم)

 لطلعة«) لكخئنربت2 برقبيلةرأح ارز    تربقيخدةرسيديرشيكا)

بد ئاةرأح اربإقليمر ليوسفية.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)15)منه)؛

 1354 احخر) ربيع  من  (20 في) الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 
)22)يوليو)1935()احذن بتحديد ثالثة عقارات مشتركة بين الجماعات،)

كائنة بتراب قبيلة أحمر زرارات بالشماعية)؛

أعاله إليه  املشار  الجماعي  العقار  تحديد  تم  قد  إنه   وحيث 
في التاريخ املحدد)؛

 وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله (7 و) (5 و) (4 و) (3  في الفصول)
إنجازها قد تم  ()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 في)  الصادر 

داخل احجال القانونية)؛

1936)املعد) وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)9)يناير)
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)
الثاني من الظهير الشريف املذكور والذي تعترف من خالله الجماعة)
الساللية املالكة للمدعو كبور بن مو�ضى القاطن بدوار قابلية وكذا)
البالغة) طلعة  املسماة  األرضية  القطعة  في  االنتفاع  بحق  لورثته 
واملتواجدة على مستوى النصب) ()20 charrues( مساحتها التقريبية)

رقم)2)من التحديد املذكور)؛

وعلى ملحق محضر التحديد املؤرخ في)15)أكتوبر)1938)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)
بآسفي بتاريخ)7)يونيو)1993)املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد)196/أ،)
من الظهير الشريف املشار إليه) ()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن)
أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()والتي تثبت من)

أجل املصادقة ما يلي):

1)-)أنه لم يسبق إجراء)أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقار)
اإلداري) التحديد  موضوع  الطلعة«) »مصابيح  املدعو) الجماعي 

عدد)196/أ)؛

2)-)أن أي تعرض على تحديد العقار املذكور أعاله لم يكن موضوع)
بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  تحفيظ  مطلب 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى تصميم العقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 
()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)
على تحديد العقار الجماعي املدعو))»مصابيح الطلعة«)التابع للجماعة)
الساللية مصابيح الطلعة الواقع بتراب قبيلة أحمر زرارات بقيادة)

سيدي شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.
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املادة الثانية

الطلعة) مصابيح  الساللية  الجماعة  أمالك  نهائيا ضمن  يصنف 
اإلجمالية) مساحته  الطلعة«،) »مصابيح  املدعو) الجماعي  العقار 
91)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر) آرا و) (24 15593)هكتارا و)

في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول))1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ماسومر قم) ا6. 8.))
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
»أوالدرسعيد) 6 8/سر ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)  قم)
بوقخد «) لكخئنربت2 برقبيلةرأح ارز    تربقيخدةرسيديرشيكا)

بد ئاةرأح اربإقليمر ليوسفية.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 
 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1354 احخر) ربيع  من  (20 في) الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 
)22)يوليو)1935()احذن بتحديد ثالثة عقارات مشتركة بين الجماعات)

كائنة بتراب قبيلة أحمر زرارات بالشماعية)؛

أعاله إليه  املشار  الجماعي  العقار  تحديد  تم  قد  إنه   وحيث 
في التاريخ املحدد)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)
في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)
في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

املعد) (1936 يناير) (11 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بآسفي بتاريخ)7)يونيو)1993)املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد)196/س،)

من الظهير الشريف املشار إليه) ()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن)

أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()والتي تثبت من)

أجل املصادقة ما يلي):

1)-)أنه لم يسبق إجراء)أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقار)

اإلداري التحديد  موضوع  بوقادر«) سعيد  »أوالد  املدعو)  الجماعي 

عدد)196/س)؛

2)-)أن أي تعرض على تحديد العقار املذكور أعاله لم يكن موضوع)

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  تحفيظ  مطلب 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر،)ما عدا التداخل املتبادل)

مع مطلب التحفيظ عدد)M/6809)الذي تم رفضه من طرف محافظ)

إثر صدور حكم املحكمة االبتدائية) (1953 يناير) (27 مراكش بتاريخ)

بمراكش بتاريخ)19)يوليو)1951)وقرار محكمة النقض بالرباط بتاريخ)

20)نوفمبر)1952؛

وعلى تصميم العقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)

العقار الجماعي املدعو)»أوالد سعيد بوقادر«)التابع للجماعة الساللية)

أوالد سعيد بوقادر الواقع بتراب قبيلة أحمر زرارات بقيادة سيدي)

شيكر بدائرة أحمر بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد سعيد بوقادر)

مساحته اإلجمالية) بوقادر«،) »أوالد سعيد  املدعو) الجماعي  العقار 

سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر (57 آرا و) (99 هكتارا و) (1037 

في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 33 ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
 قم)7)8) ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)»حد ةر لاحخمنة«)
 لكخئنربت2 برقبيلةر لاحخمنةربقيخدةرأوالدرآ يمربد ئاةر لاحخمنة)

بإقليمر لاحخمنة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 
 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

 1349 رجب) من  (17 في) الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 
)10)ديسمبر)1930()احذن بتحديد عقار مشترك بين جماعات القبائل)

كائن بتراب قبيلة الرحامنة))املراقبة املدنية الرحامنة()؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)
في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)
في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

املعد) (1931 ماي) (29 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)
()8( 2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن) 13)ماي) بابن جرير بتاريخ)
 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1
الجماعي)»حدرة الرحامنة«)موضوع التحديد اإلداري عدد)127)التابع)
البرابيش الشماليين،)سالم الغرابة) للجماعات الساللية أوالد اكيل،)

وأوالد مطاية،)ما عدا):

أعداد  اإلداري  التحديد  داخل  املحصورة  العقارية  الرسوم   -
72/12034، 3338/م، 6992/م، 3219/م، 5053/م و 5054/م ؛

اإلداري التحديد  مع  واملتداخلة  املحصورة  التحفيظ  مطالب   - 

22/142 729/م،  728/م،  4642/م،  5158/م،   :  أعداد 
و 72/6916 ؛

التحديد) تأكيدي على  أي مطلب تحفيظ  إيداع  يتم  لم  أنه  (- (2
بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)
إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)
التابع للجماعات الساللية) العقار الجماعي املدعو)»حدرة الرحامنة«)
أوالد اكيل،)البرابيش الشماليين،)سالم الغرابة وأوالد مطاية الواقع)
بإقليم) الرحامنة  بدائرة  تميم  أوالد  بقيادة  الرحامنة  قبيلة  بتراب 

الرحامنة.

املادة الثانية

 يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعات الساللية أوالد اكيل،)البرابيش
الشماليين،)سالم الغرابة وأوالد مطاية العقار الجماعي املدعو)»حدرة)
الرحامنة«،)مساحته اإلجمالية)17012)هكتارا و)51)آرا و)97)سنتيارا)
واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد)

املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ا3 . 8.)) ماسومر قم)

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

»قصا) 378/أر ملتعلقةربخلعقخ ينر لج خعيينر ملدعوين)  قم)

 لحد نرو لنو د «) لكخئنينربت2 برقبيلةرآنزولينربقيخدةرآنزولين)

بد ئاةرآنزولينربإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1400 من شوال) (22 في) الصادر  (2.80.567  وعلى املرسوم رقم)

1980()احذن بتحديد عقار جماعي يدعى)»قصر الحدان«) )2)سبتمبر)

كائن بتراب قبيلة تنزولين بقيادة زاكورة دائرة زاكورة بإقليم ورزازات؛

1400 من شوال) (22 في) الصادر  (2.80.570  وعلى املرسوم رقم)

كائن) »النوادر«) احذن بتحديد عقار جماعي يدعى) ()1980 سبتمبر) (2(

بتراب قبيلة تنزولين قيادة زاكورة دائرة زاكورة بإقليم ورزازات؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

املعد) (1981 ( يوليو) (8 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

1)-)أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقارين)

التابعين للجماعتين السالليتين) الجماعيين)»قصر الحدان والنوادر«)

الحدان ورباط املزوار،)الكائنين بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم)

زاكورة،)ما عدا):

- الرسم العقاري عدد 28/12080 املحصور داخل التحديد اإلداري 

املذكور ؛

- التعرض املتبادل الناتج عن التداخل مع مطلب التحفيظ عدد 

.28/34676

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقارين املحددين)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 

()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)

على تحديد العقارين الجماعيين املدعوين)»قصر الحدان والنوادر«)

التابعين للجماعتين السالليتين الحدان ورباط املزوار الوقعين بتراب)

قبيلة تنزولين بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين الحدان ورباط)

والنوادر«،) الحدان  »قصر  املدعوين) الجماعيين  العقارين  املزوار 

سنتيارا واملبينة) (17 23)آرا و) هكتارا و) (1100 مساحتهما اإلجمالية)

حدودهما بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف)

إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 35 ماسومر قم)

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

378/بر ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)» غامرفد  ن«)  قم)

آنزولين) بد ئاةر آنزولينر بقيخدةر آنزولينر قبيلةر بت2 بر  لكخئنر

بإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1400 من شوال) (22 في) الصادر  (2.80.572  وعلى املرسوم رقم)

»اغرم ندران«) احذن بتحديد عقار جماعي يدعى) ()1980 سبتمبر) (2(

كائن بتراب قبيلة تنزولين قيادة زاكورة دائرة زاكورة بإقليم ورزازات؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)12)يوليو))1981)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

التابع للجماعتين السالليتين زاوية الدرب) »اغرم ندران«) الجماعي)

وامردول،)الكائن بقيادة تنزولين دائرة تنزولين بإقليم زاكورة)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 

()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)

التابع للجماعتين) »اغرم ندران«) على تحديد العقار الجماعي املدعو)

السالليتين زاوية الدرب وامردول الواقع بتراب قبيلة تنزولين بقيادة)

تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين زاوية الدرب)

وامردول العقار الجماعي املدعو)»اغرم ندران«،)مساحته اإلجمالية)

1204)هكتارا و)50)آرا و)21)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في)

التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 36 ماسومر قم)

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

»كديةرتساكخت«) 375) ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)  قم)

 لكخئنربت2 برقبيلةرآافخآةربد ئاةرآنزولينربإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1400 من شوال) (22 في) الصادر  (2.80.586  وعلى املرسوم رقم)

)2)سبتمبر)1980()احذن بتحديد عقار جماعي يدعى)»كدية تسركات«)

كائن بتراب قبيلة ترناتة قيادة زاكورة دائرة زاكورة بإقليم ورزازات؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

املعد) (1981 يونيو) (28 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

الجماعي)»كدية تسركات«)التابع للجماعة الساللية تسركات،)الكائن)

بقيادة ترناتة دائرة تنزولين بإقليم زاكورة،)ما عدا التعرض املتبادل)

الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلب التحفيظ عدد)34662/م)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 

()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)

التابع للجماعة) »كدية تسركات«) على تحديد العقار الجماعي املدعو)

الساللية تسركات الواقع بتراب قبيلة ترناتة بدائرة تنزولين بإقليم)

زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية تسركات العقار الجماعي)

47)آرا هكتارا و) ( (455 »كدية تسركات«،)مساحته اإلجمالية)  املدعو)

و)20)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر)

التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



82 35 الجريدة الرسميةعدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019( 

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 37 ماسومر قم)

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

مالل«) »كديةر بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 376) ملتعلقةر  قم)

بإقليم) آنزولينر بد ئاةر يحيىرماللر أوالدر قبيلةر بت2 بر  لكخئنر

ز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1400 من شوال) (22 في) الصادر  (2.80.575  وعلى املرسوم رقم)

)2)سبتمبر)1980()احذن بتحديد عقار جماعي يدعى)»كدية مالل«)كائن)

بتراب قبيلة أوالد يحيى مالل بقيادة زاكورة بدائرة زاكورة بإقليم)

ورزازات؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

املعد) (1981 يوليو) (4 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

التابع) (376 اإلداري عدد) التحديد  موضوع  »كدية مالل«) الجماعي)

للجماعة الساللية مالل الكائن بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)

التابع للجماعة الساللية مالل) »كدية مالل«) العقار الجماعي املدعو)

الواقع بتراب قبيلة أوالد يحيى مالل بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مالل العقار الجماعي)

40)آرا و) هكتارا  (3854 اإلجمالية) مساحته  مالل«،) »كدية   املدعو)

و)44)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر)

التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019( الجريدة الرسمية36 82  

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ( ((.8 . 32 ماسومر قم)

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

 قم))ا5) ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)»تسكلةر ي ينيسيل)

بقيخدة) هللار عبدر آيتر قبيلةر بت2 بر هللا«) لكخئنر عبدر فخيتر

آ زموطربد ئاةرأكدزربإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1435 من رمضان) (16 الصادر في) (2.14.441  وعلى املرسوم رقم)

)14)يوليو))2014()القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة آيت)

عبد هللا بقيادة تمزموط بدائرة أكدز بإقليم زاكورة)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)23)سبتمبر)2014)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

الجماعي)»تسكلة ايمينيسل نايت عبد هللا«)موضوع التحديد اإلداري)

عدد)542)التابع للجماعة الساللية دوار آيت عبد هللا)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 

()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)

 على تحديد العقار الجماعي املدعو)»تسكلة ايمينيسيل نايت عبد هللا«

قبيلة بتراب  الواقع  هللا  عبد  آيت  دوار  الساللية  للجماعة   التابع 

آيت عبد هللا بقيادة تمزموط بدائرة أكدز بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية دوار آيت عبد هللا)

العقار الجماعي املدعو)»تسكلة ايمينيسيل نايت عبد هللا«،)مساحته)

76)سنتيارا واملبينة حدوده بخط) 40)آرا و) 638)هكتارا و) اإلجمالية)

أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا)

املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



82 37 الجريدة الرسميةعدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019( 

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ماسومر قم) 3 . 8.))

بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(

» ضالزرو زو  ن«) 563) ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)  قم)

 لكخئنربت2 برقبيلةر ضالود   ربقيخدةرآخمكاوتربد ئاةرز كو ة)

بإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.15.195)الصادر في)6)جمادى احخرة)1436

قبيلة) بتراب  يقع  بتحديد عقار جماعي  القا�ضي  ()2015 مارس) (27(

اضالودرار بقيادة تامكروت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)3)و)4)يونيو)2015)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

الجماعي)»اضالز وازوران«)موضوع التحديد اإلداري عدد)563)التابع)

للجماعة الساللية اضالودرار الكائن بقيادة تامكروت بدائرة زاكورة)

بإقليم زاكورة،)ما عدا التداخل الجزئي مع امللك الغابوي أغالودرار)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2
بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 
()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)
على تحديد العقار الجماعي املدعو)»اضالز وازوران«)التابع للجماعة)
الساللية اضالودرار الواقع بتراب قبيلة اضالودرار بقيادة تامكروت)

بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية اضالودرار العقار)
هكتارا (623 مساحته اإلجمالية) »اضالز وازوران«،)  الجماعي املدعو)
و)77)آرا و)93)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق)

بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر 8ا . 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
» لو در مليت) بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 566) ملتعلقةر  قم)
بقيخدة) سيدير ملختخ ر ز ويةر قبيلةر بت2 بر  لفخ غ«) لكخئنر

آخمكاوتربد ئاةرز كو ةربإقليمرز كو ة.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.196)الصادر في)10)جمادى احخرة)1436 

قبيلة) بتراب  يقع  بتحديد عقار جماعي  القا�ضي  ()2015 مارس) (31(

زاوية سيدي املختار بقيادة تامكروت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في)

الفصول)3)و)4)و)5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)12)ماي)2015)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بورزازات بتاريخ)11)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

 566 موضوع التحديد اإلداري عدد) »الواد امليت الفارغ«) الجماعي)

بقيادة) الكائن  املختار  زاوية سيدي  قبيلة  الساللية  للجماعة  التابع 

تامكروت دائرة زاكورة بإقليم زاكورة)؛

أنه لم يتم إيداع أي مطالب كتأكيد للتعرض على التحديد) (- (2

بالفصل) عليها  املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري 

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر،)ما عدا مطلبي التحفيظ)

التأكيديين عددي)28/36464)و)28/36465)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)

العقار الجماعي املدعو)»الواد امليت الفارغ«)التابع للجماعة الساللية)

قبيلة زاوية سيدي املختار الواقع بتراب قبيلة زاوية سيدي املختار)

بقيادة تامكروت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قبيلة زاوية سيدي)

مساحته) الفارغ«،) امليت  »الواد  املدعو) الجماعي  العقار  املختار 

60)سنتيارا واملبينة حدوده بخط) 27)آرا و) 958)هكتارا و) اإلجمالية)

أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا)

املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر 2ا . 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
»أ  �ضيرج وع) بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 565) ملتعلقةر  قم)

بقيخدة) يخسينر آيتر قبيلةر بت2 بر يخسين«) لكخئنر آيتر قبيلةر

 ديسربد ئاةرطخطخربإقليمرطخطخ.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)15)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.202)الصادر في)10)جمادى احخرة)1436 

»أرا�ضي) القا�ضي بتحديد العقار الجماعي املدعو) ()2015 مارس) (31(

جموع قبيلة آيت ياسين«)بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛
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املعد) (2015 ماي) (13 وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)
()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن) (2019 18)سبتمبر) بكلميم بتاريخ)
 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1
الجماعي)»أرا�ضي جموع قبيلة آيت ياسين«)موضوع التحديد اإلداري)

عدد)565)التابع للجماعة الساللية آيت ياسين)؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2
عليها) املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري  التحديد 

بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 
()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)
على تحديد العقار الجماعي املدعو)»أرا�ضي جموع قبيلة آيت ياسين«)
التابع للجماعة الساللية آيت ياسين الواقع بتراب قبيلة آيت ياسين)

بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية آيت ياسين العقار)
الجماعي املدعو)»أرا�ضي جموع قبيلة آيت ياسين«،)مساحته اإلجمالية)
3914)هكتارا و)14)آرا و)46)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في)

التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر )ا . 8.)) ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ير قم)

ا52) ملتعلقةربخلعقخ ر لج خعير ملدعو)»يغاطنر جخرندوكس«)

 لكخئنربت2 برقبيلةريغاطنر جخرندوكسربقيخدةر ديسربد ئاة)

طخطخربإقليمرطخطخ.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

 1436 رمضان) (5 في) الصادر  (2.15.343 رقم) املرسوم  وعلى 

قبيلة) بتراب  يقع  عقار جماعي  بتحديد  القا�ضي  ()2015 يونيو) (22(

يغرطن اجا فدوكس بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا)؛

 وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله (7 و) (5 و) (4 و) (3  في الفصول)

إنجازها قد تم  ()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 في)  الصادر 

داخل احجال القانونية)؛

 2015 أكتوبر) (20 وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)

عليها واملنصوص  التحديد  بعملية  املكلفة  اللجنة  طرف  من   املعد 

في الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن) (2019 18)سبتمبر) بكلميم بتاريخ)

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة)

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

الجماعي)»يغرطن اجا فدوكس«)موضوع التحديد اإلداري عدد)584 

التابع للجماعة الساللية يغرطن اجا فدوكس؛
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إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2
عليها) املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري  التحديد 

بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الشريف) الظهير  من  ( الثامن) الفصل  ملقتضيات  وفقا  يصادق 
()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 املشار إليه أعاله الصادر في)
التابع) فدوكس«) اجا  »يغرطن  املدعو) الجماعي  العقار  تحديد  على 
للجماعة الساللية يغرطن اجا فدوكس الواقع بتراب قبيلة يغرطن)

اجا فدوكس بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية يغرطن اجا فدوكس))
مساحته اإلجمالية) »يغرطن اجا فدوكس«،) العقار الجماعي املدعو)
21)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر) 63)آرا و) 32049)هكتارا و)

في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 
الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر 3ا . 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
آزوفين«) »أ ضر بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 622) ملتعلقةر  قم)
 لكخئنربت2 برقبيلةر يتر ومايبطربقيخدةرآيترو بليربد ئاةر قخ)

بإقليمرطخطخ.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1437 األول) ربيع  (6 في) الصادر  (2.15.925 رقم) املرسوم   وعلى 

القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة) ()2015 ديسمبر) (18(

ايت اومريبط بقيادة آيت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

2016)املعد) وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)26)فبراير)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن) (2019 18)سبتمبر) بكلميم بتاريخ)

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة)

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

التابع) (608 »أرض تزونين«)موضوع التحديد اإلداري عدد) الجماعي)

ما عدا التعرض الجزئي املتبادل) للجماعة الساللية مدشر تزونين،)

 الناتج عن التداخل مع مطالب التحفيظ أعداد):)31/3006)و)31/3014

و)31/5018)و)56/5478)؛

2)-)أنه يوجد تداخل جزئي مع التحديد اإلداري عدد)615)؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (3

عليها) املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري  التحديد 

بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر،)ما عدا مطلب)

التحفيظ التأكيدي عدد)56/21482)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()على تحديد)

العقار الجماعي املدعو)»أرض تزونين«)التابع للجماعة الساللية مدشر)

تزونين الواقع بتراب قبيلة ايت اومريبط بقيادة آيت وابلي بدائرة اقا)

بإقليم طاطا.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مدشر تزونين))العقار)

هكتارا (232 اإلجمالية) مساحته  تزونين«،) »أرض  املدعو)  الجماعي 

و)29)آرا و)34)سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق)

بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر اا . 8.)) ماسومر قم)
بخملصخدقةرعلىرع ليةر لتحديدر إلد  ي) فون 28) 28)() (83(
بوآ خت) »أ ضر بخلعقخ ر لج خعير ملدعو) 685) ملتعلقةر  قم)

بت2 برقبيلةر يتر ومايبطربقيخدةرآيترو بلي) و زكز«) لكخئنر

بد ئاةر قخربإقليمرطخطخ.

رئيس الحكومة،

1342 رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

األرا�ضي) لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق  ()1924 فبراير) (18(

الجماعية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ألرا�ضي) اإلداري  بالتحديد  املتعلق  (63.17 رقم) القانون  وعلى 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

 15 )وال سيما املادة) ()2019 أغسطس) (9(  1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ)

منه)؛

1437 األول) ربيع  (6 في) الصادر  (2.15.926 رقم) املرسوم   وعلى 

القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة) ()2015 ديسمبر) (18(

ايت اومريبط بقيادة آيت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها)

في الفصول)3)و4)و5)و)7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

في)12)من رجب)1342 )18)فبراير)1924()قد تم إنجازها داخل احجال)

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد بتاريخ)8)و)9)مارس)2016)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

()8( وفقا ملقتضيات الفصل الثامن) (2019 18)سبتمبر) بكلميم بتاريخ)

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة)

ما يلي):

أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار) (- (1

الجماعي)»أرض بوتمات وازكز«)موضوع التحديد اإلداري عدد)615 

املتبادل) التعرض  عدا  ما  تزونين،) مدشر  الساللية  للجماعة  التابع 

 الناتج عن التداخل مع مطالب التحفيظ أعداد):)31/3006)و)31/5018

56/6730 و) (56/6015 و) (56/441 و) (56/1694 و) (56/5477  و)

و)56/5532)و)56/5840)و)56/4529)؛

608 أنه يوجد تداخل جزئي مع التحديدين اإلداريين عددي) (- (2 

و)499)؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (3

عليها) املنصوص  واحجال  للشروط  وفقا  املذكور  اإلداري  التحديد 

بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر،)ما عدا مطلب)

التحفيظ التأكيدي عدد)56/21502)؛

وعلى التصميم للعقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

على) ()1924 فبراير) (18(  1342 من رجب) (12 في) إليه أعاله الصادر 

تحديد العقار الجماعي املدعو)»أرض بوتمات وازكز«)التابع للجماعة)

بقيادة اومريبط  ايت  قبيلة  بتراب  الواقع  تزونين  مدشر   الساللية 

آيت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا.

املادة الثانية

تزونين)) مدشر  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

مساحته اإلجمالية) »أرض بوتمات وازكز«،) العقار الجماعي املدعو)

5)سنتيارات واملبينة حدوده بخط أخضر) آرات و) (8 3336)هكتارا و)

في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم  هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 86 ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بخملصخدقةرعلىرع ليختر لتحديدر إلد  ي)

مللكر لدولةر لخخص)) مللكر لخخص() ملس ىرجيشرأوالدردليم)

وعوعاللر لكخئنربقبيلةر لاحخمنةربأحو زرما كش.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)26)من صفر)1334 )3)يناير)1916(

 بسن نظام خاص بتحديد أمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه،

ال سيما الفصلين األول والرابع منه)؛

 وعلى الظهير الشريف الصادر في)26)من رمضان)1340 )24)ماي)1922(

الظهير) إطار  في  تحديدها  تم  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق 

 الشريف بتاريخ)26)من صفر)1334 )3)يناير)1916()املشار إليه أعاله

وال سيما الفصل الثاني منه)؛

 وعلى القرار الوزيري الصادر في)12)من شوال)1343 )6)ماي)1925(

دليم) أوالد  جيش  بها  النازل  املخزنية  العقارات  بتحديد  اإلذن  في 

بالجبيالت معروفتين  أرضيتين  قطعتين  من  واملتألفة   وبوبالل 

بسواقي) للسقي  املعدة  الدائرة  مع  دوبالل  أو  والكنتور  البحيرة  أو 

الشهيبة والقائد يحيى والشيح منصور الدوباللي الكائنة بتراب قبيلة)

الرحامنة بأحواز مراكش)؛

وعلى أن جميع اإلجراءات التي سبقت عملية التحديد والتي أعقبتها)

واملنصوص عليها في الفصول)4)و)5)و)6)و)7)من الظهير الشريف املشار)

قد تم) (، ()1916 يناير) (3(  1334 من صفر) (26 إليه أعاله الصادر في)

إنجازها داخل احجال املحددة لها)؛

محضر) وملحق  (1930 يناير) (9 بتاريخ) التحديد  محضر  وعلى 

التحديد املؤرخ في)4)نوفمبر)1936)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

ملقتضيات) وفقا  (،2019 ماي) (2 بتاريخ) علي  بن  يوسف  بسيدي 

في) الصادر  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من  الثاني  الفصل 

26)من رمضان)1340 )24)ماي)1922())والتي تثبت أنه):

اإلداري لجيش التحديد  وعاء  داخل  أي عقار  تحفيظ  يتم  لم   - 

أوالد دليم ؛

- لم يتم إيداع أي تعرض تأكيدي على التحديد اإلداري، ما عدا 

مطلب التحفيظ عدد 13175/م املحصور داخل وعاء التحديد 

اإلداري املذكور ؛

 -مع األخذ بعين االعتبار الرسوم العقارية عدد 14384/م و 14385/م

و 14386/م و 14387/م.

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثاني من) يوليو) (18 ببن جرير بتاريخ)

1340 من رمضان) (26  الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في)

)24)ماي)1922()والتي تثبت أنه):
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- أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل الجزء الواقع بالنفوذ الترابي 

ملحافظة بن جرير من الوعاء العقاري للتحديد اإلداري لجيش 

أوالد دليم  ما عدا الرسوم العقارية عدد 13107/م و 72/15150 

و 72/15149 و 72/5278 و 72/6058 و 72/6059 و 72/6060 

عدد  التحفيظ  ومطلب   22/3373 و   22/1299 و  8721/م  و 

22/6068 ؛

- لم يتم إيداع أي تعرض تأكيدي على التحديد اإلداري السالف 

الذكر ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق طبقا ملقتضيات الفصل الثامن))من الظهير الشريف املشار)

إليه أعاله الصادر في)26)من صفر)1334 )3)يناير)1916()على عمليات)

التحديد اإلداري مللك الدولة الخاص للعقار املسمى)»جيش أوالد دليم)

الرحامنة) بقبيلة  كائنتين  أرضيتين  واملتكون من قطعتين  وبوبالل«)

بأحواز مراكش.

املادة الثانية

العقار املشار) )امللك الخاص() يصنف نهائيا ضمن أمالك الدولة)

مساحته اإلجمالية ثمانية وستون ألف) إليه في املادة األولى أعاله،)

كما) هكتارا(،) (68.559( وخمسمائة وتسعة وخمسون هكتارا تقريبا)

 1/100.000 هي مبينة حدوده بخط أحمر في التصميم ذي املقياس)

املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 32 ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بخعتبخ ر لج عيةر ملس خة)» لشبكةر ملغاعية)

ملو كبةر ملقخوالت«) لكخئنرمقاهخربخلد  ر لبيضخء)ج عيةرذ ت)

منفعةرعخمة.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 

السالف) (1.58.376 لتطبيق الظهير الشريف رقم) ()2005 يناير) (10(

الذكر)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية املسماة)»الشبكة)

ملتمسة) الكائن مقرها بالدار البيضاء،) املغربية ملواكبة املقاوالت«،)

فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة)؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املذكورة من)

قبل مصالح األمانة العامة للحكومة)؛

وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،

رسم ما يلي  :

املادة األولى

املقاوالت«،) ملواكبة  املغربية  »الشبكة  ( املسماة) الجمعية  تعتبر 

املصرح بها بالدار البيضاء)جمعية ذات منفعة عامة.

املادة الثانية

تملك من) أن  األولى أعاله،) املادة  في  إليها  املشار  للجمعية  يجوز 

املنقوالت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها،)على أن ال تجاوز قيمة)

ذلك اثنين وستين مليون))62.000.000,00()درهم.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم)1.58.376 

يجوز للجمعية املذكورة أن تقوم مرة كل سنة،) املشار إليه أعاله،)

التصريح) شريطة  العمومي  اإلحسان  بالتماس  مسبق،) إذن  دون 

بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ)

التظاهرة املزمع القيام بها.
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املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية . 

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 5( ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ث)

مد سةر لكويتختربإقليمرسطختروعنزعرملكيةر لقطعةر أل ضية)

 لالزمةرلهذ ر لغاض.

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)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)26)سبتمبر إلى)

28)نوفمبر)2018)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة الكويتات الكائن)

بجماعة أوالد أمحمد بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ماذكر،)ملكية القطعة األرضية التابعة للملك املسمى)

12663/د مساحتها) العقاري عدد) الرسم  موضوع  »سيدي شفيع«)

التجزيئي) التصميم  في  أحمر  بخط  واملرسومة حدودها  م2،) (1217

املرفق بأصل هذا املرسوم في ملكية السيادات والسادة):

-)الزوهرة بنت الحاج الجياللي)؛

-)الحاج املعطي بن بوشعيب)؛

-)أحميدة بن بوشعيب)؛

-)حليمة بنت بوشعيب)؛

-)محمد بن بوشعيب)؛

-)الركيك بن بوشعيب)؛

-)التهامي بن بوشعيب)؛

-)محجوبة بنت بوشعيب)؛

-)هنية بنت بوشعيب)؛

-)فاطنة بنت بوشعيب.

جماعة أوالد أمحمد بإقليم) الساكنون جميعا بدوار الكويتات،)

سطات.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

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

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

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 53 ماسومر قم)
)83)فون 28) 28)()بإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ث)
ملكيةر لعقخ ين) وعنزعر آطو نر بإقليمر كاةر لسببر مد سةر

 لالزمينرلهذ ر لغاض.

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)؛

 وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)19)ديسمبر)2018
إلى)21)فبراير)2019)؛

وبعد) اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة كرة السبع بجماعة)
تطوان بإقليم تطوان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ماذكر،)ملكية العقارين املبينين في الجدول أسفله)
واملرسومة حدودهما بخط أحمر في املخطط التجزيئي امللحق بأصل)

هذا املرسوم):

 ق خر

 لعقخ ين

بخلتص يمر

 لتجزيئي

أس خءروعنخوينر ملالكرو ملفت2ضما جعه خر لعقخ ية

أنهمر ملالك

 ملسخحةر

 لتقايبية

بخملت2ر ملابب

1

امللك املسمى »تغزوت 

2-1« موضوع 

الرسم العقاري 

عدد 19/106171

- أسماء الشتوكي بنت أحمد، الساكنة بشارع 

عبد الخالق الطر�ضي، كلم 4، فيال أسماء، 

تطوان.
4391

2

امللك املسمى »تغزوت 2« 

موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 19/20434

- أسماء الشتوكي بنت أحمد، الساكنة بشارع 

عبد الخالق الطر�ضي، كلم 4، فيال أسماء، 

تطوان.

التحفيظ  مطلب  مع  املتبادل  التعرض   -

عدد 19/11064

251

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

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

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك الدولة كل)

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 62 ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ث)

ثخفويةردكخلةربإقليمرسيديربنو روعنزعرملكيةرحقوقرمشخعةرفي)

قطعتينرأ ضيتينرالزمتينرلهذ ر لغاض.

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) (13 وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

15)مارس)2010)؛

وبعد) اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ثانوية دكالة بإقليم سيدي)

بنور.

املادة الثانية

القطعتين) في  املشاعة  الحقوق  ملكية  ما ذكر  على  بناء) تنزع 

واملرسومة حدودهما بلون) األرضيتين املبينتين في الجدول أسفله،)

أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم):
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رقما 

القطعتين

بالتصميم  

تعيين األمالك 

ومراجعها العقارية

املساحة التقريبيةأسماء وعناوين املالك

باملتر املربع

قطعة أرضية3 مثلث

غير محفظة

- االدري�ضي املعطي بن ادريس ؛

- هشام عبد العزيز ؛

- فاطمة العود بنت أحمد ؛

- زهراء سراج الدين ؛

- بوشعيب سراج الدين ؛

- الحسين سراج الدين بن محمد ؛

- عائشة سراج الدين بنت محمد ؛

- مليكة سراج الدين بنت محمد ؛

- عبد القادر سراج الدين بن بوشعيب ؛

- عبد الغني سراج الدين بن بوشعيب ؛

- عبد الحميد سراج الدين بن بوشعيب ؛

- عبد هللا سراج الدين بن بوشعيب ؛

- رشيد سراج الدين بن بوشعيب ؛

- محمد سراج الدين بن بوشعيب ؛

- ابتسام سراج الدين بنت بوشعيب ؛

- امباركة سراج الدين بنت بوشعيب،

العونات  أربعاء  بمركز  الساكنون جميعا 

بإقليم سيدي بنور.

4200 )حقوق 

مشاعة بنسبة 

)9031680/1858962

امللك املسمى 11

»ثانوية دكالة 

الدولة 2« موضوع 

الرسم العقاري 

رقم 44/5815

- خديجة بنت احمد بن امحمد ؛

- عبد الفتاح سراج الدين بن محمد ؛

- مليكة سراج الدين بنت محمد ؛

- املصطفى الزهري بن عبد هللا ؛

- مينة الزهري بنت عبد هللا ؛

- مبارك الزهري بن عبد هللا ؛

- بوشعيب الزهري بن عبد هللا ؛

- رابحة سراج الدين بنت عبد هللا ؛

- خناتة أحمد بن املكي ؛

- فاطنة بنت أحمد بن املكي ؛

- نور الدين سراج الدين بن عبد هللا ؛

- فاطمة سراج الدين بنت عبد هللا ؛

- رشيدة سراج الدين بنت عبد هللا ؛

- بديعة سراج الدين بنت عبد هللا ؛

- عبد العالي سراج الدين بن عبد هللا ؛

- نجية سراج الدين بنت عبد هللا ؛

- الغشوة ابن الوليد بنت عباس ؛

- الزاهية سراج الحق بنت الجياللي ؛

- الحسن سراج الحق بن الجياللي ؛

- املصطفى سراج الحق بن الجياللي ؛

- عبد هللا سراج الحق بن الجياللي ؛

- املكي سراج الحق بن الجياللي ؛

- فاطمة سراج الحق بنت الجياللي ؛

- عبد الغني سراج الدين بن بوشعيب ؛

العونات  أربعاء  بمركز  الساكنون جميعا 

بإقليم سيدي بنور.

- البنك الشعبي للجديدة - آسفي، بصفته 

الرتبة  من  رسمي  رهن  من  مستفيدا 

املشاعة  الحقوق  على  مترتب  األولى 

العائدة للسيد عبد الفتاح سراج الدين 

سراج  الحكيم  عبد  كفيل  محمد  بن 

الدين بن عبد الفتاح.

557 )حقوق 

مشاعة بنسبة 

)7257600/684006

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك) الرسمية،)

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 68 ماسومر قم)
)83)فون 28) 28)()بإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ث)
إعد ديةرتشبيتربإقليمرأزياللروعنزعرملكيةر لقطبر أل ضية)

 لالزمةرلهذ ر لغاض.

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)؛

13)يوليو إلى) وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)
15)سبتمبر)2016)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية تشبيت بإقليم)
أزيالل.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية غير املحفظة واملبينة)
في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم):
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أرقام القطع

بالتصميم  التجزيئي

املساحة التقريبيةأسماء وعناوين املالك املفترضين

باملتر املربع

1

- أحمد أولعيد ؛

- محمد وغاض بن لحسن،

الساكنان بحي تشبيت بإقليم أزيالل.

3463

381- ياسيني الحسين، الساكن بحي واد الذهب بإقليم أزيالل.2

3

- سعيد بن عال ؛

- إبراهيم بن عال،

الساكنان بحي الباشير بإقليم أزيالل.

100

 4
للمسيرة  الرابع  باملغوار  الساكن  مصطفى،  تعالط   -

الخضراء، الداخلة.
100

140- سعيد ايت لحسن، الساكن بحي الوحدة بإقليم أزيالل.5

6

- ميمون وازنت بن ناصر ؛

- الفرام فاطمة ؛

- ترصاوت بنت احساين ؛

- يونس وازنت بن لحسن ؛

- هشام وازنت بن لحسن،

الساكنون بحي الباشير بإقليم أزيالل.

100

140- مودو علي ومن معه، الساكنون بحي تانوت بإقليم أزيالل.7

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

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

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

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ماسومر قمر)6 . 8.)رصخد رفير85رمنر عيبر ألولر8اا8ر)83رفون 28ر 28)(ربإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ثرماكزر

سوسيور يخ�ضيروثقخفيربإقليمر لحسي ة،روعنزعرملكيةر لقطعةر أل ضيةر لالزمةرلهذ ر لغاض

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)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)19)سبتمبر إلى)21)نوفمبر)2018،

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مركز سوسيو))ريا�ضي وثقافي بجماعة آيت قمر بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول))أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم التجزيئي)

املرفق بأصل هذا املرسوم):
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مرجعها العقاري
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املادة الثالثة).-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة).-)يعهد بتنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير)

أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير  االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

 اإلمضاء : محمد بنشعبون.

8اا8  منر عيبر ألول) (85 في) صخد ر ((.8 . 63 ماسومر قم)

)83)فون 28) 28)()بإعالنرأنر ملنفعةر لعخمةرآق�ضيربإحد ث)

إعد ديةرجديدةربإقليمر لنخضو روعنزعرملكيةر لقطعةر أل ضية)

 لالزمةرلهذ ر لغاض.

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)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)12)نوفمبر)2014 

إلى)12)يناير)2015)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية جديدة ببلدية)

العروي بإقليم الناضور.

املادة الثانية

ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول) على ماذكر،) تنزع بناء)

واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل  أسفله،)

هذا املرسوم):

 قمر لقطعة

بخلتص يمر لتجزيئي

 ملسخحةأس خءروعنخوينر ملالكر ملفت2ضينماجعهخر لعقخ ي

بخملت2ر ملابب

القطعة األرضية 1

التابعة للملك 

املسمى »دحماني« 

موضوع الرسم 

العقاري عدد 

11/13220 جزء

- أحمد دحماني بن حماد ؛

- محند دحماني بن حماد،

الساكنان بمزارع فطومة، بلدية العروي، 

إقليم الناضور.

12124

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

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

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

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قا  رلوزيار لفالحةرو لصيدر لبحايرو لتن يةر لقاويةرو مليخهرو لغخبخت)
 قم) 32.8ا3)صخد رفي))) عيبر ألول)8اا8 )38)أكتوعا) 28)) 

يق�ضيربتسليمرقطعةرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصةرألحد)

و ثةر مل نوحةرلهرسخبقخربإقليمر لقنيطاة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 احخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.453)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

الفالحين) األشخاص  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1972 ديسمبر) (20(

املستفيدين من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص بإقليم القنيطرة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في احجال)

القانونية)؛

وعلى محاضر أشغال اللجن اإلقليمية املجتمعة على التوالي بتاريخ)

17)أبريل)1980)و)26)أكتوبر)2004)و)3)فبراير)2005،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد احرورة الفالق القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)54)املحدثة بتجزئة سوق ثالثاء)الغرب والواقعة بتعاونية)

بإقليم) الغرب  ثالثاء) سوق  بجماعة  »مرزاقة«) الزراعي) اإلصالح 

على املرسوم املشار إليه أعاله) املسلمة سابقا ألبيه بناء) القنيطرة،)

رقــــــم)2.72.453)بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قا  رلوزيار لفالحةرو لصيدر لبحايرو لتن يةر لقاويةرو مليخهرو لغخبخت)

 قم) 38.8ا3)صخد رفي))) عيبر ألول)8اا8 )38)أكتوعا) 28)) 

يق�ضيربتسليمرقطعةرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصةرألحد)

و ثةر مل نوحةرلهرسخبقخربإقليمرصفاو.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 احخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعــلـــى املرســــــوم رقــــــم)2.78.201)الصــادر فــي)7)ذي القعــدة)1398

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1978 أكتوبر) (10(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في احجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)ماي)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  بورك  رقية  السيدة  تسلم 

املحدثة بتجزئة سايس والواقعة بتعاونية اإلصالح (12  الخاصة رقم)

املسلمة) بجماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو،) »واد الذهب«) الزراعي)

 سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقـم)2.78.201)بتاريخ

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قا  رلوزيار لفالحةرو لصيدر لبحايرو لتن يةر لقاويةرو مليخهرو لغخبخت)

 قم) 8.)3ا3)صخد رفي))) عيبر ألول)8اا8 )38)أكتوعا) 28)) 

يق�ضيربتسليمرقطعةرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصةرألحد)

و ثةر مل نوحةرلهرسخبقخربع خلةرنخس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 احخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1398 7)ذي القعدة) الصادر في) (2.78.201  وعــــلـــى املرســــــوم رقــــــم)

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1978 أكتوبر) (10(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في احجال)

القانونية)؛

يومــــي املجتمعــــة  اإلقليميـــة  اللجنـــة  أشغـــال  محضـــر   وعلـــى 

3)و)17)مارس)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة فاطمة بوعاللة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

املحدثة بتجزئة سايس والواقعة بتعاونية اإلصالح) (40 الخاصة رقم)

الزراعي)»البوزيدية«)بجماعة عين البيضاء)بعمالة فاس،)املسلمة سابقا)

بتاريخ) (2.78.201 رقـم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها 

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قا  رلوزيار لفالحةرو لصيدر لبحايرو لتن يةر لقاويةرو مليخهرو لغخبخت)
 قم) 33.8ا3)صخد رفي))) عيبر ألول)8اا8 )38)أكتوعا) 28)) 

يق�ضيربتسليمرقطعةرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصةرألحد)

و ثةر مل نوحةرلهرسخبقخربع خلةرنخس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 احخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.466)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

من) املستفيدين  الفالحين  بموجبه الئحة  تحدد  ()1972 ديسمبر) (20(

بإقليم) الدولة الخاص  أو القابلة للفالحة من ملك  األرا�ضي الفالحية 

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في احجال)

القانونية)؛

يومـــــي املجتمعــــة  اإلقليميــــة  اللجنـــة  أشغــــال  محضـــر   وعلـــى 

3)و)17)مارس)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  السيد عزيز عرفاوي  يسلم 

املحدثة بتجزئة سايس والواقعة بتعاونية اإلصالح) (19 الخاصة رقم)

املسلمة) فاس،) بعمالة  الطيب  أوالد  بجماعة  »السعادة«) الزراعي)

بتاريخ) (2.72.466 سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قا  رلوزيار لفالحةرو لصيدر لبحايرو لتن يةر لقاويةرو مليخهرو لغخبخت)

 قم) 8.ا3ا3)صخد رفي))) عيبر ألول)8اا8 )38)أكتوعا) 28)) 

يق�ضيربتسليمرقطعةرنالحيةرمنرأمالكر لدولةر لخخصةرألحد)

و ثةر مل نوحةرلهرسخبقخربإقليمرآخوفخت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 احخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.201 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1978 أكتوبر) (10(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في احجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم))18)أبريل)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد احمد الكرومي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

6)املحدثة بتجزئة املكانسة والواقعة بتعاونية اإلصالح) الخاصة رقم)

املسلمة سابقا) بجماعة املكانسة بإقليم تاونات،) »السمارة«) الزراعي)

بتاريخ) (2.78.201 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيه 

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قا  رلو لـيرجهـةرسوس)-)مخسةر قم) 8.ا335)صخد رفي)82)صفا)8اا8 

(- بخملو نقةرعلىرقا  رعخملرع خلةرأكخديا) أكتوعا) 28)() ( (

إد وآنخنربإقا  رمخططرآن يةر لكتلةر لع ا فيةر لقاويةرملاكز)

ج خعةرآخماي.

والي جهة سوس - ماسة،

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

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)

للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 احخرة)

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

)23)سبتمبر)2015()؛

من (27 في) ( الصادر) (2439.17 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

ذي الحجة)1438 )18)سبتمبر)2017()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إداوتنان بإقرار مخطط) (- يوافق على قرار عامل عمالة أكادير)

)املخطط) تامري) جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

رقم)02/2011()امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأكادير في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : أحمد حجي.

*

*  *

قا  رلعخملرع خلةرأكخديا)-)إد وآنخنربإقا  رمخططرآن يةر لكتلة)

 لع ا فيةر لقاويةرملاكزرج خعةرآخماي

عامل عمالة أكادير - إداوتنان،

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

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

(- وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس)

ماسة بتاريخ)16)من ربيع احخر)1436 )5)فبراير)2015()؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

لسوس)-)ماسة بتاريخ)20)من ربيع احخر)1436 )9)فبراير)2015()؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تامري خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)11)من رجب)1436 )20)ماي)2015()؛

 1437 احخر) ربيع  (8 من) املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

2016()بمقر) 1437 )17)فبراير) 8)جمادى األولى) إلى) ()2016 يناير) (18(

الجماعة احنفة الذكر)،)

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة تامري)

)املخطط رقم)02/2011)()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينسخ قرار عامل عمالة أكادير)-)إداوتنان الصادر في)3)محرم)1423 

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية) ()2002 مارس) (18(

لتامري))املخطط رقم)1/99(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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بخلتخليرعنرملكية) مخي) 28)() (82( 2اا8  ا) مضخن) في) صخد ر لائيسرمجلسرج خعةرأوالدرصخلحر قم) 255.8)) ( قا  )

OS 53288) لذيريخت2قرمشاوعر لنصار ملاموزرإليهخربـ):)ا   لقطبر أل ضيةر لالزمةرلتهيئةرمقطبرمنر لطايقر إلقلي ية)

وOS 63)بج خعةرأوالدرصخلحربإقليمر لنو صا.

رئيس مجلس جماعة أوالد صالح،

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

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992()السيما املادة)28)منه)؛

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

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.15.502)الصادر في)28)من رمضان)1436 )15)يوليو)2015()باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به)

املوضوعين لتهيئة الجماعة القروية ألوالد صالح بإقليم النواصر وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد صالح،)املتخذ خالل دورته العادية))املنعقدة بتاريخ فاتح فبراير)2017)؛

وعلى محضر اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقدة بتاريخ)7)يونيو)2018)؛

وعلى مقرر مجلس جماعة أوالد صالح املتخذ خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ)3)يوليو)2018)واملتعلق باملصادقة)

على الثمن املحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من)10)أبريل إلى)9)ماي)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية املشار إليها بلون مغاير في التصميم امللحق بأصل هذا القرار واملبينة في الجدول التالي وذلك)

OS 63)بجماعة أوالد صالح OS 54)و) (: 3011)الذي يخترق مشروع النصر املرموز إليها بـ)  لتهيئة مقطع من الطريق اإلقليمية)

بإقليم النواصر):
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أ قخمر لقطب)
 أل ضيةرفي)
 لتص يم

ما جعهخ)
 لعقخ ية

مســخحتـهـخ
بخملت2ر ملابب



عدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019(الجريدة الرسمية     82 56



82 57 الجريدة الرسميةعدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019( 



عدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019(الجريدة الرسمية     82 52



الجريدة الرسميةعدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019(  5 82



عدد)6834 - فاتح ربيع احخر)1441 )28)نوفمبر)2019(الجريدة الرسمية     82 62

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

وحرر بالنواصر في)4)رمضان)1440 )10)ماي)2019(.

اإلمضاء : نور الدين رفيق.


