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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

السنة التمسعة بعد املمئة)-)عدد)6867  7) ر )7  7 )))ام 2)2)2))

فهرست

نصوص عماة

األخضر  واالقتصمد  والتجم ة  الصنمعة  وزير  اختصمصمت 
والرقمي.

يتعلق   )2020 مارس   2(  1441 رجب   7 في  صادر   2.19.1085 رقم  مرسوم 

1235باختصاصات وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي....... 

التجم ة الخم رية. - وضع قيود كمية على االستيراد والتصدير.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 859.20 صادر 

في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية 

واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 

7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ 

1235في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.... 

نصوص خمصة

املصمدقة على عمليمت التحديد اإلدا ي.

مرسوم رقم 2.20.32 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 246/أ املتعلقة بالعقار 
الجماعي املدعو »بالد جماعة مجاط« الكائن بتراب قبيلة مجاط بقيادة 
 .................................................... 1237فروكة بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.

مرسوم رقم 2.20.33 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 246/ب املتعلقة بالعقار 
فروكة  قبيلة  بتراب  الكائن  فروكة«  جماعة  »بالد  املدعو  الجماعي 
1238بقيادة فروكة بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.......................................... 

مرسوم رقم 2.20.42 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم 338 املتعلقة بالعقارين 
ابراش  و»بو   »)1 )القطعة  أوكرور  »ايكي  املدعوين  الجماعيين 
بدائرة  تاولوكوت  بقيادة  متوكة  قبيلة  بتراب  الكائنين  )القطعة 2(« 
1239متوكة بإقليم شيشاوة............................................................................. 
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مرسوم رقم 2.20.49 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بالعقار  املتعلقة   516 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الجماعي املدعو »تركاغ نوشن« الكائن بتراب قبيلة اسرير بقيادة فركلة 

1240بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية.............................................................. 

إقليم القنيطرة. - نزع الكية قطعة أ ضية.

مرسوم رقم 2.20.52 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم 3050 

وبناء قنطرة عند ن.ك 121 من الخط الحديدي الرابط بين طنجة 

بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  وفاس 

 .......................................................................... 1240عرباوة بإقليم القنيطرة.

إقليم سطمت. - نزع الكية قطع أ ضية.

 مرسوم رقم 2.20.53 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020(

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف معبر السكة 

رقم 6037 وتهيئة مسلك بين ن.ك 200+103 ون.ك 800+103 من 

القطع  ملكية  وبنزع  ومراكش  سطات  بين  الرابط  الحديدي  الخط 

األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم 

 .................................................................................................... 1241سطات.

مرسوم رقم 2.20.54 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية 

بين الدار البيضاء ومراكش )مقطع سطات واخميسات الشاوية( من 

األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع   93.955 ن.ك  إلى   93.400 ن.ك 

1242الالزمتين لهذا الغرض بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات. 

مرسوم رقم 2.20.61 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال ربط مصنع اإلسمنت 

امللك  بين سطات وواد زم وتوسيع  الرابط  الحديدي  بالخط  أطلس 

العمومي السككي بين ن.ك. 4.780 ون.ك. 8.392 وبنزع ملكية القطعة 

 ............. 1243األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة امريزيك بإقليم سطات.

مرسوم رقم 2.20.70 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية 

بين الدار البيضاء ومراكش )مقطع اخميسات الشاوية - إمفوت( بين 

ن.ك 94.949 ون.ك 104.100 وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 

 ....................... 1244الغرض بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

عمملة اراكش. - نزع الكية قطع أ ضية.

 مرسوم رقم 2.20.60 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020(

 بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم 6086

بين  الرابط  الحديدي  الخط  من   233.761 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء 

الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  ومراكش  سطات 

 ....................................... 1250بجماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش.

إقليم الرحمانة. - نزع الكية قطع أ ضية.

مرسوم رقم 2.20.63 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

 بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم 6041

بين  الرابط  الحديدي  الخط  من   126.075 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء 

الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  سطات ومراكش، 

1251بجماعة سيدي عبد هللا بإقليم الرحامنة............................................... 

عمملة أكمدير - إدا وتنمن. - نزع الكية قطعة أ ضية.

مرسوم رقم 2.20.71 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال بناء محطة القطار 

وبنزع  بين مراكش وأكادير  الرابط  السرعة  الفائق  الخط  بأكادير من 

عمالة  أكادير  بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية 

 ..................................................................................... 1252أكادير - إداوتنان.

إقليم زاكو ة. - تجديد إعالن املنفعة العماة.

مرسوم رقم 2.20.64 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

يق�ضي بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء سد اكدز بإقليم 

 ..................................................................................................... 1252زاكورة.

والية رهة الدا  البيضمء - سطمت. - إعالن املنفعة العماة.

مرسوم رقم 2.20.73 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع محطة األداء ملطار محمد 

 ......................................... 1253الخامس بوالية جهة الدار البيضاء - سطات.

تسليم قطع فالحية ان أاالك الدولة الخمصة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 447.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1253له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 448.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1254له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 449.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1254له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 450.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1255له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 451.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1255له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 452.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1256له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 453.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1256له سابقا بإقليم الجديدة.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 454.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 1257له سابقا بإقليم الجديدة.

اوقع النقوش الصخرية »صخرة أم أ واكن«. - تقييد في عداد 
اآلثم .

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 660.20 صادر في 11 من جمادى اآلخرة 1441 )6 فبراير 2020( 

بتقييد موقع النقوش الصخرية »صخرة أم أرواكن« بإقليم أوسرد في 

1257عداد اآلثار............................................................................................... 

املعمدالت بين الشهمدات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3072.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1258من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3073.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1258من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3074.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1259من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3075.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1260من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3076.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1260من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3077.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1261من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3078.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1262من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3079.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1262من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3080.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1263من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3081.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1264من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3082.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1264من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3183.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1265من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3184.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1266من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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صفحة صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3185.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1266من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3186.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1267من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3187.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 1268من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

نظمم اوظفي اإلدا ات العماة

نصوص خمصة

وزا ة التجهيز والنقل واللوريستيك واملمء.

 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 359.20 صادر في 25 من
التجهيز  وزير  قرار  بتغيير   )2020 يناير   21(  1441 األولى  جمادى 
 1435 األولى  جمادى   3 بتاريخ   675.14 رقم  واللوجيستيك  والنقل 
)5 مارس 2014( بإحداث ثالثة )3( إعدادات مؤقتة لإلشراف على إنجاز 

 ............................................................................. 1269امليناء الجديد بآسفي.

في  صادر   360.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
25 من جمادى األولى 1441 )21 يناير 2020( بإحداث إعداد مؤقت 

 ......................................................... 1269لإلشراف على توسيع ميناء الجبهة.

وزا ة الطمقة واملعمدن والبيئة.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 391.20 صادر في 2 جمادى اآلخرة 1441 
اللجان  في  املوظفين  لتمثيل  اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2020 يناير   28(
اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن 

 ........................................................................... 1270والبيئة - قطاع البيئة -.



)))ام 2)2)2))   7  7 7) ر ) في) صمد   ((.79.7285 ارسوم  قم)
واالقتصمد) والتجم ة  الصنمعة  وزير  بمختصمصمت  يتعلق 

األخضر والرقمي.

رئيس الحكومة،

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

 1438 رجب) (9 الصادر في) (1.17.07 وعلى الظهير الشريف رقم)
الحكومة،)كما وقع تغييره،)وال سيما) بتعيين أعضاء) )7)أبريل)2017()
 1441 صفر) من  (15 بتاريخ) (1.19.122 رقم) الشريف  بالظهير 

)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)؛

جمادى) من  (16 في) الصادر  (2.10.320 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق) (16.09 بتطبيق القانون رقم) ()2011 ماي) (20( اآلخرة)1432 

بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية)؛

 1437 من شوال) (29 في) الصادر  (2.16.533 وعلى املرسوم رقم)
الصناعة) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2016 أغسطس) (3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي،)كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والتجارة) الصناعة  وزير  العلمي،) موالي حفيظ  السيد  يمارس 
السلطة) إلى  املسندة  االختصاصات  والرقمي،) األخضر  واالقتصاد 
واالقتصاد) واالستثمار  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية 
املرسوم) وال سيما  العمل،) بها  الجاري  النصوص  بموجب  الرقمي 
 1437 من شوال) (29 في) الصادر  (2.16.533 رقم) أعاله  إليه  املشار 

)3)أغسطس)2016(.

املستدامة،) للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  إطار  في  يقوم،) كما 
بوضع برنامج العمل الوطني لالنتقال إلى االقتصاد األخضر،)والسهر،)
بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات املعنية،)على تنفيذه.)وبهذه)
من شأنه) إجراء) كل  باتخاذ  الخصوص،) على وجه  يكلف،) الصفة،)
النهوض بتنمية النقل املستدام،)واإلنتاج النظيف في مجال الصناعة،)

وبتقوية النجاعة الطاقية.

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  تغيير  يتم  سوف  الغاية،) ولهذه 
رقم)2.10.320)الصادر في)16)من جمادى اآلخرة)1432 )20)ماي)2011(،)
من أجل تخويل الوزير املكلف باالقتصاد األخضر ممارسة وصاية)

الدولة على الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية.

املادة الثانية

والرقمي) األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  يتولى 
السلطة على مجموع الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة بموجب)

املرسوم السالف الذكر رقم)2.16.533.

املادة الثالثة

والتجارة) الصناعة  وزير  العلمي،) موالي حفيظ  السيد  يمارس 
وصاية الدولة على جميع املؤسسات) واالقتصاد األخضر والرقمي،)
بالصناعة) املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية 

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي)
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)

من)9)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)7)رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

والرقمي) األخضر  واالقتصمد  والتجم ة  الصنمعة  لوزير  قرا  
بتتميم) ()(2(2 7  7 )))ام 2) 7) ر )  قم)2).859)صمد  في)
قرا  وزير التجم ة الخم رية واالستثمم ات الخم رية والصنمعة)
القعدة) 7 7  ذي  (7 في) الصمد   التقليدية  قم) 7328.9)
بتحديد قمئمة السلع التي تتخذ في شأنهم) )79)أبريل) 799()

تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادهم وتصديرهم.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
في) الصادر  (1308.94 رقم) التقليدية  والصناعة  الخارجية 
7)ذي القعدة)1414 )19)أبريل)1994()بتحديد قائمة السلع التي تتخذ)
في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،)

كما تم تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

نصوص عماة

7(35 الجريدة الرسميةعدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( 
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قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتصدير) للترخيص  بالسلع الخاضعة  الخاصة  (II القائمة) تتمم 

الخارجية) واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  بقرار  وامللحقة 

باألقنعة الجراحية املدرجة في) (1308.94 والصناعة التقليدية رقم)

البند الجمركي رقم)6307905000.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.



7(37 الجريدة الرسميةعدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( 

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.3( ارسوم  قم)

اإلدا ي) التحديد  بمملصمدقة على عملية  ()(2(2 فبراير) (7 (

رممعة) »بالد  املدعو) الجممعي  بملعقم   املتعلقة   قم)6 )/أ 

بدائرة) فروكة  بقيمدة  اجمط  قبيلة  بتراب  الكمئن  اجمط«)

اجمط بإقليم شيشموة.

رئيس الحكومة،

1342 مـــــن رجــب) (12 فــــي) الصـــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى   بنــــاء)

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)؛

 1357 اآلخرة) جمادى  (7 في) الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

)4)أغسطس)1938()في االذن بتحديد عقارين مشتركين بين جماعات)

القبائل كائنين بتراب قبيلتي مجاط وفروكة))شيشاوة()؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في)

الفصول)3)و)4)و)5)و7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

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

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)13)مارس)1939)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

الثاني من الظهير الشريف املذكور،)وملحق محضر التحديد املؤرخ في)

17)مارس)1954)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بشيشاوة بتاريخ)30)سبتمبر)2019)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8()

 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في)12)من رجب)1342

)18)فبراير)1924()والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي):

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

الجماعي)»بالد جماعة مجاط«)موضوع التحديد اإلداري رقم)246/أ)؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2

املنصوص) للشروط واآلجال  املذكور أعاله وفقا  التحديد اإلداري 

عليها بالفصل السادس من الظهير السالف الذكر)؛

وعلى تصميم العقار املحدد الذي يبين بأن):

- مطلب التحفيظ عدد 8223/م والرسم العقاري عدد 66/17294 

محصورين داخل هذا التحديد ؛

التحديد  بمحضر  الواردة  »بوركبة«  املدعوة  األرضية  القطعة   -

محصورة داخل التحديد اإلداري ؛

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)»بالد جماعة مجاط«)التابع للجماعة الساللية)

مجاط بقيادة فروكة بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مجاط العقار الجماعي)

هكتارا (14256 اإلجمالية) مساحته  مجاط«،) جماعة  »بالد   املدعو)

واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر) آرا،) (17 و)

التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  ماجاء) تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصوص خمصة
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 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.33 ارسوم  قم)

اإلدا ي) التحديد  بمملصمدقة على عملية  ()(2(2 فبراير) (7 (

»بالد رممعة)  قم)6 )/ب املتعلقة بملعقم  الجممعي املدعو)

بدائرة) فروكة  بقيمدة  فروكة  قبيلة  بتراب  الكمئن  فروكة«)

اجمط بإقليم شيشموة.

رئيس الحكومة،

1342 مـــــن رجــب) (12 فــــي) الصـــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى   بنــــاء)

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)؛

 1357 اآلخـــــرة) جمــــادى  (7 فـــــي) الصــــادر  الوزيــــري  القـــــرار  وعلــــى 

)4)أغسطس)1938()في اإلذن بتحديد عقارين مشتركين بين جماعات)

القبائل كائنين بتراب قبيلتي مجاط وفروكة بشيشاوة)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في)

الفصول)3)و)4)و)5)و7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

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

القانونية)؛

 1939 مارس) (10 وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)

املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في)

الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور،)وملحقي محضر التحديد)

املؤرخين في)26)نوفمبر)1955)و)31)يونيو)1956)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

بشيشاوة بتاريخ)30)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)»بالد جماعة فروكة«)موضوع التحديد اإلداري عدد)246/ب)

ما عدا):

التحفيظ  مطلب  مع  التداخل  عن  الناتج  املتبادل  التعرض   -

عدد 17924/م ؛

- الرسمين العقاريين عددي 66/1831 و 66/12701،

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2

املنصوص) للشروط واآلجال  املذكور أعاله وفقا  التحديد اإلداري 

عليها بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر)؛

وعلى تصميم العقار املحدد الذي يبين أن):

- القطع املدعوة »مرمادة«، »تال  كاسم«، »اغيل«، »تال منزو«، »تيسيرا« 

و»امايزو« الواردة باملحضر محصورة داخل التحديد ؛

 ،)2 و   1 )القطعتين  11500/م   : أعداد  ذات  العقارية  الرسوم   -

13301/م )القطعتين 1 و 2(، 13790/م، 14524/م )القطعة 2(، 

12840/م محصورة داخل التحديد ؛

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)»بالد جماعة فروكة«)التابع للجماعة الساللية)

فروكة الواقع بتراب قبيلة فروكة بقيادة فروكة بدائرة مجاط بإقليم)

شيشاوة.

املادة الثانية

العقار) فروكة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

اإلجمالية) مساحته  فروكة«،) جماعة  »بالد  املدعو) الجماعي 

12232)هكتارا و)82)آرا و)30)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)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



7(39 الجريدة الرسميةعدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( 

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2. ( ارسوم  قم)

اإلدا ي) التحديد  بمملصمدقة على عملية  ()(2(2 فبراير) (7 (

»ايكي) املدعوين) الجممعيين  بملعقم ين  املتعلقة   قم)338)

أوكرو ))القطعة)7(«)و»بو ابراش))القطعة))(«)الكمئنين بتراب)

قبيلة اتوكة بقيمدة تمولوكوت بدائرة اتوكة بإقليم شيشموة.

رئيس الحكومة،

1342 مـــــن رجــب) (12 فــــي) الصـــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى   بنــــاء)

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 القرار الوزيري الصادر في)25)من رجب)1373 )31)مارس)1954()

يؤذن بموجبه في تحديد عقارين جماعيين كائنين بتراب قبيلة متوكة)

بدائرة ايمنتانوت))ناحية مراكش()؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في)

الفصول)3)و)4)و)5)و7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

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

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)5)نوفمبر)1954)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)

بشيشاوة بتاريخ)26)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 وعاء)العقارين الجماعيين) (1

موضوعا التحديد اإلداري عدد)338،)ما عدا):

- الرسم العقاري عدد 66/2094 ؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2

املنصوص) للشروط واآلجال  املذكور أعاله وفقا  التحديد اإلداري 

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

التحفيظ التأكيدي عدد)16714/م):

- القطعة املدعوة »بو ابراش« الواردة باملحضر واملحصورة داخل 

التحديد ؛

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 العقارين الجماعيين املدعوين)»ايكي أوكرور))القطعة)1(«

بتراب) الواقعين  التابعين لفرقة مزودي  (»)2 )القطعة) ابراش) و»بو 

قبيلة متوكة بقيادة تاولوكوت بدائرة متوكة بإقليم شيشاوة.

املادة الثانية

الجماعيين) العقارين  مزودي  فرقة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

(،»)2 )القطعة) ابراش) و»بو  (»)1 )القطعة) أوكرور) »ايكي  املدعوين)

واملبينة) سنتيارا،) (80 آرا و) (22 هكتارا و) (1048 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)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( الجريدة الرسمية2 )7  

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2. 9 ارسوم  قم)

اإلدا ي) التحديد  بمملصمدقة على عملية  ()(2(2 فبراير) (7 (

نوشن«) »تركمغ  املدعو) الجممعي  بملعقم   املتعلقة   قم)576)

الكمئن بتراب قبيلة اسرير بقيمدة فركلة بدائرة تنجداد بإقليم)

الرشيدية.

رئيس الحكومة،

1342 مـــــن رجــب) (12 فــــي) الصـــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى   بنــــاء)

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)؛

 1433 من شعبان) (23 الصادر في) (2.12.246 وعلى املرسوم رقم)

)13)يوليو)2012()يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة اسرير)

بقيادة تنجداد بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في)

الفصول)3)و)4)و)5)و7)من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر)

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

القانونية)؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في)9)أكتوبر)2012)املعد)

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل)

 13 في) املؤرخ  املحضر  وملحق  املذكور  الشريف  الظهير  من  الثاني 

يناير)2020)؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية)

2015)وفقا ملقتضيات الفصل الثامن))8() 6)أكتوبر) بشيشاوة بتاريخ)

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت ما يلي):

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

»تركاغ نوشن«)موضوع التحديد اإلداري عدد)516)؛

إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على) أنه لم يتم  (- (2

املنصوص) للشروط واآلجال  املذكور أعاله وفقا  التحديد اإلداري 

عليها بالفصل السادس من الظهير 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)

التابع للجماعات) »تركاغ نوشن«) على تحديد العقار الجماعي املدعو)

ايت لبزم وايت حمو اسرير الواقع بتراب قبيلة) الساللية املجنيت،)

اسرير بقيادة فركلة بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعات الساللية املجنيت،)ايت لبزم)

»تركاغ نوشن«،)مساحته) وايت حمو اسرير العقار الجماعي املدعو)

اإلجمالية)9666)هكتارا و)37)آرا و)50)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)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.5( ارسوم  قم)

بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (

بأشغمل حذف املمر  قم)3252)وبنمء)قنطرة عند ن.ك)7)7)ان)

الخط الحديدي الرابط بين طنجة وفم2 وبنزع الكية القطعة)

األ ضية الالزاة لهذا الغرض بجممعة عربموة بإقليم القنيطرة.

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)؛



7( 7 الجريدة الرسميةعدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( 

 2017 26)سبتمبر) 26)يوليو إلى) وعلى البحث اإلداري املباشر من)

بمكاتب جماعة عرباوة)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املمر) حذف  بأشغال  بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  (

من الخط الحديدي الرابط) قنطرة عند ن.ك)121) وبناء) رقم)3050)

بين طنجة وفاس بجماعة عرباوة بإقليم القنيطرة.

املادة الثانية

في) املثبتة  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر  ما  على  بناء) تنزع  (

الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي)

املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

 قم القطعة)
األ ضية

اررعهم العقم ي
 اسم وعنوان اململك

أو املفروض أنه اململك
اسمحتهم

هآ 2

غير محفظة3
الجماعة الساللية الحراريش.
عرباوة،) جماعة  (: العنوان)

بإقليم القنيطرة.

471900

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك)

الحديدية.

املادة الرابعة

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدير العام)

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.53 ارسوم  قم)

بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (

بين) اسلك  وتهيئة  (6237 السكة  قم) اعبر  حذف  بأشغمل 

ن.ك)22)+723)ون.ك)822+723)ان الخط الحديدي الرابط)

بين سطمت واراكش وبنزع الكية القطع األ ضية الالزاة لهذا)

الغرض بجممعة سيدي احمد بن  حمل بإقليم سطمت.

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 رجــــب) (2 فــــي) الصـــادر  (2.82.382 رقــــم) املرســــوم  وعلــــى 

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

وعلى البحث اإلداري املباشر من)22)أغسطس إلى)22)أكتوبر)2018 

بمكاتب جماعة سيدي محمد بن رحال)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف معبر السكة)

من) (103+800 ون.ك) (103+200 وتهيئة مسلك بين ن.ك) (6037 رقم)

الخط الحديدي الرابط بين سطات ومراكش بجماعة سيدي محمد)

بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول) تنزع بناء) (

أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

أ قمم القطع)
األ ضية)
بملتصميم

املرارع العقم ية
أسممء)املالك)

أو املفروض انهم كذلك)
وعنموينهم

اسمحتهم

هآ 2

غير محفظة1

عبد) بن  إدريس  الحاج 
القادر.

جماعة سيدي محمد بن)
رحال،)بإقليم سطات.

430500

غير محفظة2
بنلحسينية محمد.

جماعة سيدي محمد بن)
رحال،)بإقليم سطات.

270800
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غير محفظة3
ورثة عبد هللا كمال.

جماعة سيدي محمد بن)
رحال،)بإقليم سطات.

290800

غير محفظة4

ورثة محمد بن بوشعيب)
املسكيني.

جماعة سيدي محمد بن)
رحال،)بإقليم سطات.

440100

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك)

الحديدية.

املادة الرابعة

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدير العام)

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ارسوم  قم) 2.5).))

بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (

واراكش) بأشغمل تثنية السكة الحديدية بين الدا  البيضمء)

إلى) (93. 22 ان ن.ك) )اقطع سطمت واخميسمت الشموية()

ن.ك)93.955)وبنزع الكية القطعتين األ ضيتين الالزاتين لهذا)

الغرض بجممعة سيدي احمد بن  حمل بإقليم سطمت.

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 رجــــــب) (2 فــــــي) الصـــــادر  (2.82.382 رقـــــم) املــــرســــوم  وعلـــــى 

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

 2016 سبتمبر) (6 إلى) يوليو  (6 وعلى البحث اإلداري املباشر من)

بمكاتب جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

السكة) تثنية  بأشغال  بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  (

واخميسات) )مقطع سطات  ومراكش) البيضاء) الدار  بين  الحديدية 

بجماعة سيدي محمد (93.955 إلى ن.ك) (93.400 من ن.ك)  الشاوية()

بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

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

التجزيئي التصميم  في  أحمر  بلون  عليهما  واملعلم  أسفله   الجدول 

ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

 قم)
القطعتين)
األ ضيتين

ارارعهمم)
العقم ية

إسم املالك أو املفروض)
أنهم كذلك

اسمحتهمم
االحظمت

هآ 2

1

غير محفظة
ميراحيب الحاج عباس.

محمــــد) سيـــــدي  جمـــــاعـــــة 
بن رحال،)بإقليم سطات.

أرض)860700
فالحية

2

غير محفظة
ورثة زروق طاهري.

محمــــد) سيـــــدي  جمـــــاعـــــة 
بن رحال،)بإقليم سطات.

أرض)760400
فالحية

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك)

الحديدية.

املادة الرابعة

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدير العام)

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.67 ارسوم  قم)

بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (

بأشغمل  بط اصنع اإلسمنت أطلس بملخط الحديدي الرابط)

بين السككي  العمواي  امللك  وتوسيع  زم  وواد  سطمت   بين 

األ ضية) القطعة  الكية  وبنزع  (8.39( ون.ك.) ( .782 ن.ك.)

الالزاة لهذا الغرض بجممعة ااريزيك بإقليم سطمت.

رئيس الحكومة،

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

وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.254 

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

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

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

إلــــــى) سبتمبــــر  (27 مـــــن) املباشــــــر  اإلداري  البحـــث  نتــــائـــــــج  وعلـــــى 

27)نوفمبر)2017)بمكاتب جماعة امريزيك بإقليم سطات)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

مصنع) ربط  بأشغال  بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

اإلسمنت أطلس بالخط الحديدي الرابط بين سطات وواد زم وتوسيع)

حدود امللك العمومي السككي بين ن.ك.)4.780)ون.ك.)8.392)بإقليم)

سطات.

املادة الثانية

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

أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000))امللحق بأصل هذا املرسوم):

 قم 

القطعة 

األ ضية

ارارعهم 

العقم ية

 أسممء وعنموين املالك

أو املفروض أنهم املالك

اسمحتهم

االحظمت

2آ ه

1
الرسم العقاري 

D/6172 عدد

1 - حجاج بن محمد بن الصحراوي بنسبة 

25200/12600 ؛

2 - عائشة عليجات بنت الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/300 ؛

3 - أحمد عليجات بن الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/3786 ؛

بنسبة  محمد  بن  حجاج  بن  محمد   -  4

25200/4200 ؛

5 - البيضة عليجات بنت الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/300 ؛

الحــــــاج بنــت  عليجــــات  البــــوشتـــويــــة   -  6 

عبد الرحمان بنسبة 25200/300 ؛

7 - فاطنة عليجات بنت الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/300 ؛

8 - الزهرة عليجات بنت الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/300 ؛

9 - محمد عليجات بن الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/600 ؛

10 - اللوزة عليجات بنت الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/300 ؛

الحــــــاج بــنــت  عليجــــــات  خـــــديجــــة   -  11 

عبد الرحمان بنسبة 25200/300 ؛

الحــــــاج بـنـت  عليجـــــــات  السعــــــدية   -  12 

عبد الرحمان بنسبة 25200/300 ؛

13 - امحمد عليجات بن الحاج عبد الرحمان 

بنسبة 25200/600 ؛

بنسبة  الصحراوي  بن  وهيب  محمد   -  9

،25200/1014

العنوان : جماعة امريزيك بإقليم سطات.

002488

أرض فالحية

امللك يخترقه 

طريق عمومي 

ومثقل برهن 

رسمي

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك)

الحديدية.

املادة الرابعة

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدير العام)

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (  7  7 ان رممدى اآلخرة) (79 صمد  في) ((.(2.72 ارسوم  قم)

9 .9 9 -)إافوت()بين ن.ك)  بأشغمل تثنية السكة الحديدية بين الدا  البيضمء)واراكش))اقطع اخميسمت الشموية)

ون.ك)722. 72)وبنزع الكية القطع األ ضية الالزاة لهذا الغرض بجممعة سيدي احمد بن  حمل بإقليم سطمت.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)6)يناير إلى)7)مارس)2016)بمكاتب جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

)مقطع اخميسات ومراكش) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء) ( 

الشاوية)-)إمفوت()من ن.ك)94.949)إلى ن.ك)104.100)بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي تنزع بناء) ( 

ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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1)-)عبد القادر لهنيوي بن محمد بن الطيبي بنسبة
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

76

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.62 ارسوم  قم)
بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (
بأشغمل حذف املمر  قم)6286)وبنمء)قنطرة عند ن.ك)33.767) 
ان الخط الحديدي الرابط بين سطمت واراكش وبنزع الكية)
الغرض بجممعة واحة سيدي) لهذا  الالزاة  القطع األ ضية 

ابراهيم بعمملة اراكش.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.254 

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجـــب) (2 فــــي) الصــــادر  (2.82.382 رقــــم) املــــرســــوم  وعلـــــى 
)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

إلـــــى) سبتمبــــر  (13 مـــــن) املباشــــر  اإلداري  البحث  نتـــــائـــــج  وعلـــــى 
13)نوفمبر)2017)بمكاتب جماعة واحة سيدي ابراهيم)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم)6086 
وبناء)قنطرة عند ن.ك)233.761)من الخط الحديدي الرابط بين سطات)

ومراكش بجماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش.
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املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول) تنزع بناء)

أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000))امللحق بأصل هذا املرسوم):

أ قمم 

القطع 

األ ضية

ارارعهم 

العقم ية

 أسممء وعنموين املالك

 أو املفروض أنهم املالك

اسمحتهم

االحظمت

سآ ه

غير محفظة1

ابن خلدون

العنوان : دائرة البور جماعة واحة 

سيدي ابراهيم.

002021

غير محفظة3

ابن خلدون

العنوان : دائرة البور جماعة واحة 

سيدي ابراهيم.

001617

غير محفظة4

سحيمدات مليكة

العنوان : دائرة البور جماعة واحة 

سيدي ابراهيم.

001961

5
الرسم العقاري

عدد 43/13693

محمد اخطاب

العنوان : دائرة البور جماعة واحة 

سيدي ابراهيم.

002361

أرض فالحية بها بئر 

حق املرور املقيد 

بتاريخ 31 ماي 

2006 )سجل : 

1ت عدد : 741(

6
الرسم العقاري

عدد 43/54288

شركة دار الواحة ش.م.م.

العنوان : دائرة البور جماعة واحة 

سيدي ابراهيم.

000309

أرض فالحية 

مغروسة جزئيا 

بأشجار الزيتون 

بها دار وسكنى 

للحارس ومسبح 

وبئرين ومحرك 

عقار مثقل 

ب : حق مرور 

املقيد بتاريخ 

10 أغسطس 

2015 )سجل : 

11ت عدد : 143( 

عبارة عن طريق 

في الوسط على 

امتداد العالمتين 

25-1 و 24-25 

الرهن الرسمي 

املقيد بتاريخ 10 

أغسطس 2015 

)سجل : 11ت 

عدد : 145(

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك)

الحديدية.

املادة الرابعة

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

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.63 ارسوم  قم)
بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (
بأشغمل حذف املمر  قم)7 62)وبنمء)قنطرة عند ن.ك)6.275)7 
ان الخط الحديدي الرابط بين سطمت واراكش،)وبنزع الكية)
القطع األ ضية الالزاة لهذا الغرض بجممعة سيدي عبد هللا)

بإقليم الرحمانة.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجـــب) (2 فــــي) الصـــــادر  (2.82.382 رقــــم) املـــرســـــوم  وعلـــــى 
)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

إلـــــى) أكتوبــــــر  (24 مـــــن) املبــــاشـــــر  اإلداري  البحــــث  نتــــائـــــج  وعلــــى 
24)ديسمبر)2018)بمكاتب جماعة سيدي عبد هللا بإقليم الرحامنة)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

املمر) حذف  بأشغال  بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  (
الحديدي) الخط  من  (126.075 ن.ك) عند  قنطرة  وبناء) رقم)6041)
الرابط بين سطات ومراكش بجماعة سيدي عبد هللا بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول) تنزع بناء) (
أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):



عدد)6861 - 7)رجب)1441 )2)مارس)2020( الجريدة الرسمية)5)7  

أ قمم القطع)
األ ضية

ارارعهم)
العقم ية

أسممء)املالك)
أو املفروض أنهم كذلك)

وعنموينهم

اسمحتهم

هآ 2

1
التحديد اإلداري)

C14

وزارة) الجموع  أرا�ضي 
سيدي) جماعة  الداخلية 
عبد هللا بإقليم الرحامنة.

795700

2125800

4430500

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.77 ارسوم  قم)
بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بملقيمم) ()(2(2 فبراير) (7 (
بأشغمل بنمء)احطة القطم  بأكمدير ان الخط الفمئق السرعة)
األ ضية) القطعة  الكية  وبنزع  وأكمدير  اراكش  بين  الرابط 

الالزاة لهذا الغرض بجممعة أكمدير عمملة أكمدير)-)إداوتنمن.

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 رجــــب) (2 فــــــي) الصـــــادر  (2.82.382 رقـــــم) املــــرســـــوم  وعلــــى 
)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

إلــــى) فبـــرايـــــر  فــــاتــــح  مـــــن  املبــــاشـــــر  اإلداري  البحـــث  نتــــائــــج  وعلــــى 
31)مارس)2017)بجماعة أكادير بعمالة أكادير)-)إداوتنان)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

)يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال بناء)محطة القطار)
بأكادير من الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير بعمالة)

أكادير)-)إداوتنان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول) (

أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

 قم)
القطعة)
األ ضية

اررعهم)
العقم ي

إسم اململك أو املفروض)
أنه كذلك

اسمحتهم
االحظمت

هآ 2

ملك جماعي)1
أيت حمو رقم)

72)مكرر
غير محفظة

الجماعة الساللية كسيمة)
أكادير) عمالة  مسيكينة 
إداوتنان،)جماعة أكادير،)

املقاطعة السادسة.

أرض)113304
فالحية

املادة الثالثة

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

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ارسوم  قم) 2.6).))

العماة) املنفعة  إعالن  بتجديد  يق�ضي  ()(2(2 فبراير) (7 (

القمضية ببنمء)سد اكدز بإقليم زاكو ة.

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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.140)الصادر في)17)من جمادى اآلخرة)1438 

سد اكدز) بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء) ()2017 مارس) (16(

بإقليم زاكورة)؛

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

املادة األولى

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

أعاله املنفعة العامة القاضية ببناء)سد اكدز بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

7  7 اآلخرة) رممدى  ان  (79 في) صمد   ((.(2.73  ارسوم  قم)

بإعالن أن املنفعة العماة تق�ضي بتوسيع) ()(2(2 ) 7)فبراير)

 احطة األداء)ملطم  احمد الخماس بوالية رهة الدا  البيضمء)-

سطمت.

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)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع محطة األداء)ملطار محمد)

الخامس بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات،)وذلك حسب املخطط)

1/25.000)امللحق بأصل هذا) املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

املرسوم.

املادة الثانية

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).7  )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.458)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 

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

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  الفالحية من  القطعة  ميلود عزمي  السيد  يسلم 

الخاصة رقم)119)املحدثة بتجزئة بولعوان والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»الشريفية«)بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة،)املسلمة سابقا)

الصادر في (2.72.458 على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)  ألبيه بناء)

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).8  )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

22)مــــن 1.72.277)الصــــادر فــــي)  بنــــاء)علــــى الظهيـــر الشــــريف رقــــم)

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1982 ماي) (12(

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة فضول الغالية القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  متوح  خميس  بتجزئة  املحدثة  (4 رقم) الخاصة 

بإقليم) متوح  خميس  بجماعة  »الشرقاوية«) الزراعي) اإلصالح 

الجديدة،)املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.80.778)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).9  )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بنــــاء)علــــى الظهيــــر الشــــريف رقـــــم)1.72.277)الصـــــادر فـــــي)22)مـــــن

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.458)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 

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

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد بوشعيب زروالي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)40)املحدثة بتجزئة بولعوان والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»اإلتفاقية«)بجماعة بولعوان))بإقليم الجديدة،)املسلمة سابقا)

الصادر في (2.72.458 على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)  ألبيه بناء)

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).52 )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

22)مــــن 1.72.277)الصــــادر فــــي)  بنـــــاء)علــــى الظهيـــر الشــــريف رقــــم)

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.209 رقم) املرسوم   وعلى 

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

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  مبروك  يزة  السيدة  تسلم 

الخاصة رقم)10)املحدثة بتجزئة بيرالدي والواقعة بتعاونية اإلصالح)

بإقليم) الرحمان  بن عبد  بجماعة �ضي احساين،) »العيون«) الزراعي)

الجديدة،)املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.78.209)الصادر في)7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).57 )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

22)مـــــن 1.72.277)الصــــادر فــــي)  بنــــاء)علــــى الظهيـــر الشــــريف رقــــم)

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من صفر) (19 في) الصادر  (2.76.510 رقم) املرسوم   وعلى 

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 فبراير) (9(

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  مشكور  الضاوية  السيدة  تسلم 

والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (27 ( رقم) الخاصة  الدولة 

بجماعة املهارزة الساحل بإقليم) »النور«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)

الجديدة،)املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.76.510)الصادر في)19)من صفر)1397 )9)فبراير)1977().

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة))1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).)5 )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

22)مـــــن 1.72.277)الصــــادر فـــــي)  بنــــاء)علــــى الظهيـــر الشــــريف رقــــم)

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من صفر) (19 في) الصادر  (2.76.510 رقم) املرسوم   وعلى 

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 فبراير) (9(

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد املصطفى لفرم القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (19 رقم) الخاصة 

اإلصالح الزراعي)»النور«)بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،)

املسلمة سابقا ألمه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.510 

الصادر في)19)من صفر)1397 )9)فبراير)1977().

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة))1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2).53 )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بنــــاء)علــــى الظهيــــر الشــــريف رقــــم)1.72.277)الصــــادر فــــي)22)مــــــن

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 

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

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  بوعثماني  حبيبة  السيدة  تسلم 

والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (35 رقم) الخاصة  الدولة 

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»الرباح«)بجماعة املهارزة الساحل بإقليم)

الجديدة،)املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت)

 قم)2). 5 )صمد  في)8)رممدى اآلخرة)7  7 )3)فبراير)2)2)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية ان أاالك الدولة الخمصة ألحد)

و ثة املمنوحة له سمبقم بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بنــــاء)علــــى الظهيـــر الشـــــريف رقــــم)1.72.277)الصــــادر فـــــي)22)مـــــن

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 19)مــــــن صفـــــر) 2.76.510)الصــــادر في)  وعلــــى املرســــوم رقـــــم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 فبراير) (9(

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

الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)6)يوليو)2001 

و)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  الزين  أبو  الزهرة  السيدة  تسلم 

الدولة الخاصة رقم)3)املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية)

املسلمة) بجماعة لغديرة بإقليم الجديدة،) »النور«) اإلصالح الزراعي)

 2.76.510 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا 

الصادر في)19)من صفر)1397 )9)فبراير)1977().

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة))1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

بمسم) الرسمي  النمطق  والريمضة،) والشبمب  الثقمفة  لوزير  قرا  

 7  7 77)ان رممدى اآلخرة) 2).662)صمد  في) الحكواة  قم)

)6)فبراير)2)2)()بتقييد اوقع النقوش الصخرية)»صخرة أم)

أ واكن«)بإقليم أوسرد في عداد اآلثم .

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

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

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

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

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

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

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

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدمت به جمعية الطبيعة)

مبادرة بتاريخ)23)يونيو)2017)؛

بتاريخ) املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

27)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقيد في عداد اآلثار موقع النقوش الصخرية)»صخرة أم أرواكن«)

املتواجد بتراب الجماعة الترابية ألوسرد بإقليم أوسرد وفي ملكيتها،)

كما هو مبين في التصاميم امللحقة بأصل هذا القرار.
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املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املوقع املنصوص عليه باملادة األولى)
في) املنصوص عليها  للمقتضيات  طبقا  كانت طبيعته،) كيفما  أعاله،)
وتتميمه، تغييره  وقع  كما  أعاله  إليه  املشار  (22.80 رقم)  القانون 
إال بترخيص من املصالح املختصة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من جمادى اآلخرة)1441 )6)فبراير)2020(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)79.)327)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تعادل شهادة التي  الشهادات  يلي قائمة  تحدد كما   »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية املشار)

بشهادة) مشفوعة  (،016.89 رقم) القانون  من  الرابعة  املادة  في  »إليها 

»البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة))تعادلها):

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

»( -( Diplôme( national( d’architecte,( préparé( et( délivré( par(

»l’Ecole(polytechnique(privée(Ibn(Khaldoun(-(Tunisie(-(le(

»26(décembre(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3273.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

»املادة األولى.-)تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

 »معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية املشار إليها في

016.89،)مشفوعة بشهادة البكالوريا) »املادة الرابعة من القانون رقم)

»املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة))تعادلها):

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

»-(Master( degree( program( subject( area( »architecture( and(

»town( planning«( educational( program( »architecture( of(

»buildings(and(constructions«,(délivré(par(O.M.(Beketov(

»national( University( of( urban( economy( in( Kharkiv( - 

»Ukraine( -( le(30( juin(2018,( assorti(de(bachelor’s(degree(

»field( of( study( »architecture«,( délivré( par( la( même(

»university(-(Ukraine(-(le(30(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)79. 327)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 القانون رقم) إليها في املادة الرابعة من  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):
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..........................................................................................................«

»-(Diplôme( national( d’architecte,( délivré( par( l’Ecole(

»nationale( d’architecture( et( d’urbanisme( -(Université( de(

»Carthage(-(Tunisie(-(le(25(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3275.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تعادل شهادة التي  الشهادات  يلي قائمة  تحدد كما   »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية املشار)

بشهادة) مشفوعة  (،016.89 رقم) القانون  من  الرابعة  املادة  في  »إليها 

»البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة))تعادلها):

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

»(-(Master(en( ingénieur(civil(architecte,(préparé(et(délivré(

»(par(Ecole(polytechnique(de(Bruxelles(-(Université(Libre(

»(de(Bruxelles(-(Belgique,(au(titre(de(l’année(académique(- 

»(2014/2015.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3276.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تعادل شهادة) التي  الشهادات  يلي قائمة  تحدد كما   »املادة األولى.-)

املعمارية للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري   »مهندس 

»املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم)016.89،)مشفوعة بشهادة)

»البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة))تعادلها):

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

»-(Master( degree( program( subject( area( »architecture( and(

»town( planning«,( educational( program( »architecture( of(

»buildings(and(constructions«,(délivré(par(O.M(Beketov(

»national( University( of( urban( economy( in( Kharkiv( -(

»Ukraine( -( le(30( juin(2018,( assorti(de(bachelor’s(degree(

»field(of(study(»architecture«,(délivré(par(la(même(université(- 

»Ukraine(-(le(30(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)3277.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) ( العلمي)

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

..........................................................................................................«
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»(-(Master(degree(program(subject(area(»architecture(and(
»(town(planning«,( educational( program(»architecture(of(
»(buildings(and(constructions«,(délivré(par(O.M(Beketov(
»(national( University( of( urban( economy( in( kharkiv( -(
»(Ukraine( -( le( 30( juin( 2018,( assorti( de( la( qualification(
»(of( bachelor( of( architecture( specialized( in( architecture,(
»(délivrée(par(O.M(Beketov(national(University(of(urban(
»(economy(in(Kharkiv(-(Ukraine(-(le(30(juin(2015.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)3278.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)
»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)
مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»(-( Master( degree( program( subject( area( architecture( and(
»(town( planning( professional( qualification( »architect«,(
»(délivré(par(Kharkiv(national(-(University(of(civil(engineering(
»(and( architecture( -( Ukraine( -( le( 30( juin( 2018,( assorti( de(
»(bachelor’s( degree( in( the( field( of( study( »architecture«,(
»(délivré(par(la(même(université(-(Ukraine(-(le(30(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)3279.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) ( العلمي)
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»(-(Grade(académique(de(master(en(architecture,(à(finalité 

»(spécialisée,(délivré(par(la(Faculté(d’architecture,(d’ingénierie 

»(architecturale,( d’urbanisme,( Université( catholique( de 

»(Louvain,( Belgique,( au( titre( de( l’année( académique(

»(2016-2017,(assorti(du(grade(académique(de(bachelier(

»(en(architecture,(délivré(par(la(même(université,(Belgique,(

»(au(titre(de(l’année(académique(2014-2015.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)3282.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

.........................................................................................................«
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»(–(Master( degree( program( subject( area( »architecture 
»(of( buildings( and( constructions«( ,( professionnal(
»(qualification( »architect«( ,( délivré( par( Kharkiv( national(
»(university( of( civil( engineering( and( architecture( -(
»(Ukraine(-( le(30( juin(2017,(assorti(de( la(qualification(of(
»(bachelor( of( architecture,( délivrée( par( la( même(
»(université(-(Ukraine(-(le(30(juin(2015.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)3287.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)
»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)
مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»(–(Master(degree(program(subject(architecture(and(town( 
»(planning(educational(program(architecture(of(buildings(
»(and(constructions,(professional(qualification(architect,(
»( délivré( par( Kyiv( national( university( of( construction(
»(and(architecture(-(Ukraine(-(le(30(juin(2018,(assorti(de(
»( bachelor’s( degree( having( specialized( in( architecture,(
»( délivré( par( la( même( université( -( Ukraine( -( le( 30( juin(
»(2016.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  
العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 
والبحث العلمي  قم)79.)328)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 
الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(
2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))
الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»(-(Master( of( science( in( architecture( and( engineering,(

»préparé( et( délivré(par(Université( Libre(de(Bruxelles( au(

»titre(de(l’année(académique(2016-2017,(assorti(du(grade(

»académique( de( bachelier( en( sciences( de( l’ingénieur,(

»orientation(ingénieur(civil(architecte,(préparé(et(délivré(

»par( la( même( université( Belgique( au( titre( de( l’année(

»académique(2013-2014.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3783.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

.........................................................................................................«
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»-(Degree(of(master(of(architecture,(délivré(par(bahcesehir(

»University(-(Turquie(-(le(22(juin(2018,(assorti(de(degree(of(

»bachelor(of(architecture,(délivré(par(la(même(université(- 

»le(9(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)79. 378)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)11)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»(-(Qualified(master(in(architecture(in(speciality(town(planning,(

»(délivré(par(Kharkiv(national(municipal(academy(-(Ukraine(- 

»(le(30(mai(2012,(assorti(de(qualified(bachelor(in(architecture,(

»(délivré(par(la(même(université(-(le(19(juin(2011.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3785.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»-(Master( degree( program( subject( area( »architecture( and(

»town(planning«,(study(program(architecture(of(buildings(

»and( structures,( délivré( par( Lviv( polytechnic( national(

»University,( Ukraine( -( le( 31( décembre( 2018,( assorti( de(

»bachelor(degree(field(of(study(»architecture«,(délivré(par(

»la(même(université(-(le(30(juin(2017.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3786.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

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

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

..........................................................................................................«
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»-Master(en(arquitectura,(délivré(par(Universitat(de(Girona(

»Escola(politecnica(superior-(Espagne(-(le(11(octobre(2017, 

»assorti( du( titulo( universitario( oficial( de( Graduada( en(

»estudios(de(arquitectura,(délivré(par(la(même(université(- 

»le(14(novembre(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا  

العملي) بملتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العملي  والتعليم 

والبحث العلمي  قم)3787.79)صمد  في))))ان  بيع اآلخر)7  7 

الصمد  في) ((797.95 بتتميم القرا   قم) ()(279 ديسمبر) (79(

2))ان رممدى اآلخرة)76 7 ) 7)نوفمبر)7995()بتحديد قمئمة))

الشهمدات التي تعمدل شهمدة اهند2 اعمم ي املسلمة ان)

املد سة الوطنية للهندسة املعمم ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) ( العلمي)

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو شهادة تعادلها):

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

»-(Master( degree( program( subject( area( »architecture( and(

»town( planning«,( educational( program( »architecture( of(

»buildings(and(constructions«,(délivré(par(O.M(Beketov(

»national( University( of( urban( economy( in( Kharkiv( - 

»Ukraine( -( le(30( juin(2018,( assorti(de(bachelor’s(degree(

»field( of( study( »architecture«,( délivré( par( la( même(

»université(-(le(30(juin(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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نصوص خمصة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

2).359)صمد ) قرا  لوزير التجهيز والنقل واللوريستيك واملمء) قم)

بتغيير قرا ) ()(2(2 ينمير) ((7(  7  7 5))ان رممدى األولى) في)

بتم يخ) واللوريستيك  قم) 675.7) والنقل  التجهيز  وزير 

 (3( بإحداث ثالثة) ام 2) 27)() (5(  7 35 رممدى األولى) (3

إعدادات اؤقتة لإلشراف على إنجمز املينمء)الجديد بآسفي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

1434 3)ذي الحجة) الصادر في) (2.13.743  بناء)على املرسوم رقم)

والنقل) التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث  ()2013 أكتوبر) (9(

لإلشراف على إنجاز امليناء)الجديد بآسفي،)كما وقع تغييره)؛

 675.14 رقم) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  وعلى 

الصادر في)3)جمادى األولى)1435 )5)مارس)2014()بإحداث ثالثة))3()

إعدادات مؤقتة لإلشراف على إنجاز امليناء)الجديد بآسفي،)كما وقع)

تغييره،

قرر ما يلي :
املادة األولى)

تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة السادسة من قرار وزير)

 التجهيز والنقل واللوجيستيك املشار إليه أعاله رقم)675.14)الصادر في

3)جمادى األولى)1435 )5)مارس)2014():

»املادة السادسة.)-)ينتهي).................................................)أي حوالي)

بقرار لوزير التجهيز والنقل) يجسد هذا االنتهاء) (،2020 أكتوبر) (15«

»واللوجيستيك واملاء،)يؤشر عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية)

»وإصالح اإلدارة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)جمادى األولى)1441 )21)يناير)2020(.)

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرا  لوزير التجهيز والنقل واللوريستيك واملمء) قم)2).362)صمد  في)

5))ان رممدى األولى)7  7 )7))ينمير)2)2)()بإحداث إعداد)

اؤقت لإلشراف على توسيع اينمء)الجبهة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

1.59.351)الصادر في فاتح جمادى) بناء)على الظهير الشريف رقم)

في شأن التقسيم اإلداري للمملكة، ()1959 ديسمبر) (2(1379  اآلخرة)

كما تم تغييره وتتميمه)؛

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

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

1429 شعبان) (2 فــــي) الصــــادر  (2.06.472 رقم) الـــمـــــرســــــوم   وعلى 

التجهيز) وزارة  وتنظيم  اختصاصــات  بتحديد  ()2008 أغسطس) (4(

والنقل،)كما تم تتميمه)؛

 1426 من شوال) (29 الصــادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري   ؛

1432 28)من ذي الحجة) 2.11.681)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

ورؤساء) األقسام  رؤساء) تعيين  كيفيات  في شأن  ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية)؛

1396 محرم) من  (17 في) الصادر  (2.75.864 رقم) املرسوم   وعلى 

)19)يناير)1976()في شأن نظام التعويضات املرتبطة بمزاولة املهام العليا)

في مختلف الوزارات)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1052 رقـم) املرسوم   وعلى 

موظفي) بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  ()1998 فبراير) (2(

لحاجيات) الخاصة  سياراتهم  استعمال  عن  الدولة  ومستخدمي 

املصلحة،)ال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم)061.16)الصادر)

في)16)من ربيع األول)1437 )28)ديسمبر)2015()بتحديد اختصاصات)

 وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك،

كما وقع تتميمه،)ال سيما املادة)2)منه،

نظمم اوظفي اإلدا ات العماة
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يحدث ابتداء)من)25)ديسمبر)2019،)وتحت إشراف مدير املوانئ)

وامللك العمومي البحري إعداد مؤقت لإلشراف على توسيع ميناء)

الجبهة.

املادة الثانية

الجبهة) ميناء) توسيع  ملشروع  اإلجمالية  التقديرية  التكلفة  تبلغ 

حوالي ثالثمائة وعشرة ماليين درهم))310.000.000)درهم(.

املادة الثالثة

تسند لهذا اإلعداد املؤقت،)املهام التالية):

1)-)تتبع إنجاز أشغال توسيع ميناء)الجبهة بما فيها):

- الحواجز الوقائية ؛

- األرصفة من مختلف األعماق ؛

- الجرف ؛

- إعداد وتجهيز األرا�ضي املسطحة.

2 - مراقبة جودة مواد البناء واألشغال ؛

3)-)السهر على السالمة وحفظ الصحة بمختلف أوراش إنجاز هذا)

املشروع ومرافقه اإلدارية)؛

وتدبير) الحسابية  ووضعيتها  األشغال  تقدم  تقارير  إعداد  (- (4

الصفقات واللوازم املبرمة في إطار اإلعداد)؛

5 - تنسيق أنشطة مصالح اإلعداد وترشيد طرق تدبيرها.

املادة الرابعة

يتألف اإلعداد املؤقت من مصلحتين :

- مصلحة اإلنجازات وإنتاج املواد ؛

- مصلحة الدراسات والتنظيم والتنسيق.

املادة الخامسة

من أجل تخويل التعويض عن املهام،)يدخل اإلعداد املؤقت واملصالح)

املكونة له،)على التوالي،)في حكم قسم ومصلحة باإلدارة املركزية.

املادة السادسة

يباشر التعيين في املهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح اإلدارة)

املركزية بالنسبة لهذا اإلعداد طبقا ملقتضيات املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.11.681 الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 )25)نوفمبر)2011(.

املادة السابعة

ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء)أشغال توسيع ميناء)الجبهة)

بقرار لوزير التجهيز) يجسد هذا االنتهاء) (،2022 ديسمبر) (31 أي في)

يؤشر عليه من طرف وزير االقتصاد) والنقل واللوجيستيك واملاء،)

واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الثامنة

يعهد إلى مدير املوانئ وامللك العمومي البحري بتنفيذ هذا القرار.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من جمادى األولى)1441 )21)يناير)2020(.

اإلمضاء . عبد القادر اعمارة.

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

في) صمد   (397.(2 والبيئة  قم) واملعمدن  الطمقة  لوزير  قرا  

))رممدى اآلخرة)7  7 )8))ينمير)2)2)()بتعيين امثلي اإلدا ة)

األعضمء) املتسموية  اإلدا ية  اللجمن  في  املوظفين  لتمثيل 

-)قطمع) املختصة إزاء)اوظفي وزا ة الطمقة واملعمدن والبيئة)

البيئة)-.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بناء)على املرسوم رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 

)5)ماي)1959()بتطبيق الفصل)11)من الظهير الشريف رقم)1.58.008 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية)

املتساوية األعضاء،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

واملاء) واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

 والبيئة،)املكلفة بالبيئة رقم)3183.15)الصادر في)7)ذي الحجة)1436 

)21)سبتمبر)2015()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية)

املكلفة) املنتدبة  الوزارة  موظفي  إزاء) املختصة  األعضاء) املتساوية 

بالبيئة)؛
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 وحيث إنه تعذر انعقاد اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء)رقم)2

املهندسين) وإطار  الرؤساء) املهندسين  إطار  من  كل  إزاء) املختصة 

للنظر في الئحة الترقي الخاصة بإطار املهندسين) املعماريين الرؤساء،)

الرؤساء)بسبب احتواء)هذه الالئحة على أسماء)معظم أعضاء)اللجنة)

املذكورة،)الرسميين والنواب،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل)28)من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 )5)ماي)1959(،)

املتساوية) اإلدارية  اللجنة  في  املوظفين  لتمثيل  ثالثية  لجنة  تحدث 

املهندسين) وإطار  الرؤساء) ( املهندسين) إطار  إزاء) املختصة  األعضاء)

املعماريين الرؤساء،)وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية أسماؤهم):)

-)السيد رشيد فيرادي،)بصفته رئيسا)؛

-)السيدة آمنة الشرقي اإلدري�ضي،)بصفتها عضوا)؛

-)السيدة نادية الزين،)بصفتها عضوا.

املادة الثانية

تنظر اللجنة الثالثية املشار إليها في املادة األولى أعاله،)في الحاالت)
التي يتعذر النظر فيها بشكل مطلق من طرف اللجنة اإلدارية املتساوية)
املهندسين) وإطار  الرؤساء) املهندسين  إطار  إزاء) املختصة  األعضاء)
اللجنة) اجتماع  عقد  تعذر  حال  في  سيما  وال  الرؤساء،) املعماريين 
بسبب احتواء)الئحة الترقي على أسماء)معظم أعضاء)اللجنة املذكورة،)

الرسميين والنواب.

املادة الثالثة

ينسخ قرار كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية)
الصادر) (2053.18 رقم) املستدامة  بالتنمية  املكلفة  املستدامة 
بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل) ()2018 أبريل) (20(  1439 شعبان) (3 في)
املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي)

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى اآلخرة)1441 )28)يناير)2020(.)

اإلمضاء : عزيز رباح.


