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أتمديد 4دة س 9 5 4فعول ح لة الطوا6ئ الصحية بس ئ  ب6ج ء)

التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كو6ون )-)كوفيد)1).

رئيس الحكومة،

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

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

وال سيما املادة الثانية  الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

منه)؛

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

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

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

إلى ما تقتضيه ضرورة الحرص على الحفاظ على فعالية) وبالنظر 

اإلجراءات والتدابير املتخذة ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

 1441 من شعبان) (24 وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)

)18)أبريل)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)
 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعـــاله  إليه  املشار 
)23)مارس)2020(،)تمدد من يوم)20)أبريل)2020)في الساعة السادسة)
مساء)إلى غاية يوم)20)ماي)2020)في الساعة السادسة مساء،)مدة سريان)
املعلن) التراب الوطني،) مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)
عنها بموجب املرسوم رقم)2.20.293)الصادر في)29)من رجب)1441 
)24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب)

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

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير)
الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)24)من شعبان)1441 )18)أبريل)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نصوص ع 4ة
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نصوص خ صة

الشح ي) والصيد  الفالحة  ووز9   الداخلية  لوز9   4شترك  ق ا6 
في) ص د6  (1017.20 6قـم) والغ أ ت  واملي ه  الق و9ة  والتنمية 
لف ئدة) يق�شي أ لتجزٔي) ()(1(1 )8))4 6س)  (55( 23)4ن 6جب)
املالك على الشي ع للعق 6 الجم عي للمل7ي5 املسميي5):)»ازوايد«)
(613918 العق 96ي5 عدد) ال سمي5  4وضوع  (»IIالزوايد و»أالد 

وعدد)657)))6.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على القانون رقم)64.17)القا�شي بتغيير وتتميم الظهير الشريف)

املتعلق) ()1969 يوليو) (25(  1389 10)جمادى األولى) بتاريخ) (1.69.30 رقم)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  الري  دوائر  في  الواقعة  الجماعية  باألرا�شي 

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

1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31  وعلى املرسوم رقم)

القنيطرة) بإقليم  بالغرب  الري  ملنطقة  املحدد  ()1969 يوليو) (25(

 الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى

األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بقانون االستثمارات الفالحية،)

كما وقع تغييره،)وال سيما باملرسوم رقم)2.78.381)بتاريخ فاتح ربيع)

اآلخر)1400 )18)فبراير)1980()؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع   وبعد 

رقم)112.95)الصادر في)28)من شعبان)1415 )30)يناير)1995()باملوافقة)

على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�شي الجماعية الواقعة)

بإقليمي) املتوسط  الغرب وحوض سبو  الري بمنطقة  داخل دوائر 

القنيطرة وسيدي قاسم،

قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالكين على الشياع العقار الجماعي للملكين املسميين)

 »ازوايد«)و»بالد الزوايد)II«)موضوع الرسمين العقاريين عدد)13918)ر

21647)ر،)كما هو محدد بخط أحمر في املخططات التجزيئية) وعدد)

ذات املقياس)1/2000)امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من رجب)1441 )18)مارس)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 993.20 6قم) وامل ء) اللوجيستيك  و  والنق1  التجهيز  لوز9   4ق 6 
أ لتخلي عن) ()(1(1 4 6س) ((8(  (55( 4ن 6جب) (23 ص د6 في)
4ح م) لتوسيع  الز4تي5  حبسيتي5  ب6ضيتي5  قطعتي5  4ل7ية 
الخط الحديدي للقط 6ات ذات الس عة الع لية أي5 طنجة)
والقنيط ة أي5 5.ك)59.044)و)60.675،)59.153)و)62.260،))
 65.300 و) (64.750 (،64.235 و) (63.160 (،62.700 و) (61.500

أجم عة الس ح1 أإقليم الع ائش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
أجل)) من  امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على  بناء)
بتنفيذ الظهير الشريف) العامة وباإلحتالل املؤقت الصادر  املنفعة 

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

 1403 رجــــب) (2 فـــــي) الصــــادر  (2.82.382 رقــــم) املـــرســــوم  وعلــــى 
)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

ربيع من  (14 في) الصادر  (1.63.225 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
الوطني) املكتب  بإحداث  املتعلق  ()1963 أغسطس) (5(  1383 األول)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1430 من رمضان) (13 الصادر في) (2.09.515  وعلى املرسوم رقم)
)3)سبتمبر)2009()بإعالن أن املنفعة العامة تق�شي بالقيام بأشغال بناء)
الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة)
بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-)بني احسن)؛

 1432 من شوال) (29 في) الصادر  (2.11.468 وعلى املرسوم رقم)
القيام) قصد  العامة  املنفعة  بتجديد  يق�شي  ()2011 )28)سبتمبر)
بأشغال بناء)خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة)
- الشراردة) (- تطوان وجهة الغرب) (-  والقنيطرة بواليتي جهة طنجة)

بني احسن)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.748)الصادر في)12)من ذي القعدة)1434
)19)سبتمبر)2013()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط حديدي)
العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة) للقطارات ذات السرعة 

طنجة)-)تطوان ووالية الغرب)-)الشراردة)-)بني احسن)؛

1437 محــــرم) (2 فــــي) الصــــادر  (2.15.711 رقــــم) املـــــرســــوم   وعلــــى 
)16)أكتوبر)2015()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط حديدي)
العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة) للقطارات ذات السرعة 

طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة)؛

1438 الحجة) ذي  (7 في) الصادر  (2.17.490 رقم) املرسوم   وعلى 
خط) بتجديد املنفعة العامة التي تق�شي ببناء) ()2017 أغسطس) (29(
حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية)
جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة و والية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.573)الصادر في)14)من ذي القعدة)1440
)17)يوليو)2019()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط حديدي)
العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة) للقطارات ذات السرعة 

طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة و والية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة)؛
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وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)17)أكتوبر إلى)
17)ديسمبر)2018)بجماعة الساحل بإقليم العرائش)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون)
اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

الالزمتين) الحبسيتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  يتخلى 
لتوسيع محرم الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين)
(،62.260 و) (59.153 (،60.675 و) (59.044 طنجة والقنيطرة بين ن.ك)
65.300)بجماعة) 64.750)و) (،64.235 63.160)و) (،62.700 61.500)و)
الجدول بعده واملعلم عليهما) في  الواردة  العرائش،) بإقليم  الساحل 
باللون األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)املضاف إلى)

أصل هذا املقرر):

6قم  القطعتي5 

األ6ضيتي5 

أ لتصميم

4 جعهم  

العق 6ي

 بسم ء املالك 

بو املف وض بنهم املالك 

وعن و9نهم

4س حتهم 

4الحظ ت
سآ6هـ

23
م. ت عدد :

36/13885

األحباس العامة بالعرائش

العنوان : جماعة وقيادة 

دائرة  الساحل،  خميس 

بإقليم  املخازن  وادي 

العرائش.

000537

أرض فالحية 

هذا امللك خاضع 

ملقتضيات التشريع 

املتعلق بالتحفيظ 

العقاري

26
م. ت عدد :

36/13884

األحباس العامة بالعرائش

العنوان : جماعة وقيادة 

دائرة  الساحل،  خميس 

بإقليم  املخازن  وادي 

العرائش.

000592

أرض فالحية 

هذا امللك خاضع 

ملقتضيات التشريع 

املتعلق بالتحفيظ 

العقاري

املادة الثانية

للسكك) الوطني  للمكتب  العام  للمدير  امللكية  نزع  حق  يخول 
الحديدية.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من رجب)1441 )18)مارس)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ص د6 في) (976.20 الحسيمة 6قم) (- تطوا5) (- ق ا6 لوالي جهة طنجة)
5))4ن 6جب))55) )1))4 6س)1)1)()أ ملوافقة على ق ا6 ع 14)
عم لة طنجة)-)بصيلة أإق ا6 4خطط تنمية ال7تلة العم انية)
الق و9ة ملدب ي أوف اح والدبيو6 أجم عة الس ح1 الشم لي.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

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))؛

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)سبتمبر)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  أصيلة  (- طنجة) عمالة  عامل  قرار  على  يوافق 
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملدشري بوفراح والدشيور)

.)PDAR.B.D/C.S.C/2019(بجماعة الساحل الشمالي))املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*
* *

ق ا6 لع 14 عم لة طنجة)-)بصيلة)  أإق ا6 4خطط تنمية
ال7تلة العم انية الق و9ة ملدب ي أوف اح والدبيو6 أجم عة 

الس ح1 الشم لي

عامل عمالة طنجة - أصيلة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)
املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)4)يونيو)2018)؛

وعلى الرأي الذي أبداه ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)بتاريخ)13)نوفمبر)2018))؛

الشمالي خالل) الساحل  أبداه مجلس جماعة  الذي  الرأي  وعلى 
دورته العادية املنعقدة بتاريخ)2)ماي)2019))؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)27)فبراير إلى)26)مارس)2019 
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

بوفراح) ملدشري  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 
بأصل) الملحق  ()PDAR.B.D/C.S.C/2019(رقم )املخطط  والدشيور)

هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 


