
{
صفحة

صفحة

ال نة)العاش ة)بعد)املائة)-)عدد)2 72  7 )حم 7)م77  )2))غأ 26) )2))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

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  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)عاحة

حهنة)ال6ب.

 )2021 أغسطس   25(  1443 محرم  من   16 في  صادر   2.21.640 رقم  مرسوم 

بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 6 جمادى اآلخرة 1437 

بمزاولة  املتعلق   131.13 رقم  القانون  بتطبيق   )2016 مارس   16(

6390مهنة الطب............................................................................................... 

 )2021 أغسطس   25(  1443 محرم  من   16 في  صادر   2.21.641 رقم  مرسوم 

يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل األجانب باملغرب 

6393وكيفيات سيرها........................................................................................ 

تدابير)حتعلقة)بتمويل)صندوق)الضمان)امل كزي)إلى)ش كة)ح اهمة.

مرسوم رقم 2.21.577 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021( 

بتأهيل السلطة الحكومية املكلفة باملالية التخاذ بعض التدابير املتعلقة 

بتطبيق القانون رقم 36.20 القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي 

6394إلى شركة مساهمة................................................................................... 

نصوص)خاصة

حنح)وإعادة)حنح)ق6ع)غرضية)فالحية)غو)قابلة)للفالحة)حن)غحالك)
الدولة)الخاصة)مل تفيدين)جدد.

مرسوم رقم 2.21.429  صادر في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021( يق�ضي 

الدولة  أمالك  من  للفالحة  أو قابلة  فالحية  أرضية  قطعة  منح  بإعادة 

بإقليم  سابقا  له  املمنوحة  وفاة  إثر  على  جديد  ملستفيد  الخاصة 

 ................................................................................................. 6395القنيطرة.
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مرسوم رقم 2.21.504  صادر في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021( يق�ضي 

بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

6395ملستفيد جديد شاغرة منذ التوزيع بإقليم بني مالل............................... 

مرسوم رقم 2.21.552 صادر في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021( يق�ضي 

بإعادة منح قطعة فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بإقليم  سابقا  له  املسلمة  حق  إسقاط  إثر  على  جديد  مستفيد  إلى 

 .................................................................................................... 6396سطات.

مرسوم رقم 2.21.553 صادر في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021( يق�ضي 

بإعادة منح قطعة فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بإقليم  سابقا  له  املسلمة  حق  إسقاط  إثر  على  جديد  مستفيد  إلى 

 ..................................................................................................... 6397برشيد.

حلك) حن) غرضية) ق6ع) إخ اج) (- ح اكش.) وحدينة) فاس) عمالة)
الدولة)العموحي)وضمها)إلى)حلكها)الخاص.

 )2021 1442 )26 يوليو  15 من ذي الحجة  في  2.21.444 صادر  مرسوم رقم 

يق�ضي بإخراج ثالث قطع أرضية من امللك العمومي للدولة وضمها إلى 

6398ملكها الخاص تقع بمدينة فاس بعمالة فاس......................................... 

 )2021 1442 )27 يوليو  16 من ذي الحجة  في  2.21.443 صادر  مرسوم رقم 

يق�ضي بإخراج قطعة أرضية من امللك العمومي للدولة وضمها إلى ملكها 

6402الخاص تقع بمدينة مراكش.................................................................... 

جماعة)وجدة)وعمالة)طنجة)-)غصيلة.)-)إخ اج)ق6ع)غرضية)حن)
امللك)العموحي)املائي)وضمها)إلى)حلك)الدولة)الخاص.

 )2021 1442 )26 يوليو  15 من ذي الحجة  في  2.21.485 صادر  مرسوم رقم 

باإلخراج من حيز  امللك العمومي املائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص، 

للملك  املحاذية  العمومية  الساقية  متروك  من  متأصلة  أرضية  قطعة 

املتواجد   02/115638 رقم  العقاري  الرسم  ذي   »49 »هناء  املسمى 

6403بطريق طايرت بجماعة وجدة.................................................................. 

 )2021 1442 )28 يوليو  17 من ذي الحجة  في  2.21.486 صادر  مرسوم رقم 

لقطعتين  الخاص  الدولة  ملك  إلى  املائي  العمومي  امللك  من  باإلخراج 

املارين  الخندق،  وواد  الصابون  واد  متروك  من  متأصلتين  أرضيتين 

بالرسم العقاري عدد 61/61100 وبضم قناة تحويل مجراهما إلى امللك 

6404العمومي املائي بجماعة العوامة بعمالة طنجة - أصيلة......................... 

-)إداوتنان.)-)ضم)ق6عة)غرضية)حن)حلك)الدولة) عمالة)غكادي )
الخاص)إلى)حلكها)العموحي.

)2021 1442 )27 يوليو  16 من ذي الحجة  في  2.21.562 صادر   مرسوم رقم 

يق�ضي بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي 

كائنة بجماعة الدراركة بعمالة أكادير - إداوتنان من أجل تقوية تزويد 

6406أكادير الكبير باملاء الصالح للشرب......................................................... 

حقوق) ذوي) الئمة) على) املصادقة) (- سليمان.) سيدي) إقليم)
جماعة)ساللية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1240.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2021 ماي   10(

الكائنة  احميد،  أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع 

 ...... 6407بإقليم سيدي سليمان والواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.

املعادالت)بين)الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1879.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   12(  1442 الحجة  ذي  فاتح  في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6433من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1880.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   13(  1442 الحجة  ذي   2 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6433من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1910.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6434من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1911.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6435من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1912.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6436من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1913.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6436من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

 1914.21 العلمي رقم  العالي والبحث  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 6437من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1915.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6438من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1916.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6438من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1917.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6439من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1918.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6440من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1919.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6441من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1920.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم   )2021 يوليو   16(  1442 الحجة  ذي   5 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 
 ................................................ 6441من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

إقليم)تيزنيت.)-)التخلي)عن)حلكية)ق6ع)غرضية.

مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 1695.21 صادر في 7 ذي 
األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2021 يونيو   18(  1442 القعدة 
ن.ك  بين  والعيون  تيزنيت  بين  الرابط  السريع  الطريق  لبناء  الالزمة 
938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا  وحدود إقليم تيزنيت وسيدي 
6442إفني جنوبا بجماعة إثنين أكلو بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس-ماسة. 

إقليم)ج ادة.)-)إق ار)حخ6ط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق وية)
مل كز)جماعة)غوالد)سيدي)عبد)الحاكم.

 1442 القعدة  ذي   3 في  صادر   1774.21 رقم  الشرق  جهـة  لوالـي  قرار 
)14 يونيو 2021( باملوافقة على قرار عامل إقليم جرادة بإقرار مخطط 
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد سيدي عبد الحاكم 
6456بإقليم جرادة............................................................................................ 

إقليم)الحوز.)-)إق ار)حخ6ط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق وية)
مل كز)جماعة)غأمات.

قرار لوالـي جهـة مراكش - آسفي رقم 1828.21 صادر في 19 من ذي القعدة 1442 
)30 يونيو 2021( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز 
 ........................................................................................ 6457جماعة أغمات.

حدينة)الجديدة.)-)تخ6يط)حدود)ال6 ق)العاحة.

قرار لرئيس مجلس جماعة الجديدة رقم 1595.21 صادر في 13 من شوال 1442 
حدود  بتخطيط  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2021 ماي   25(
الطرق العامة لشق جزء من شارع "R" عرضه 50 مترا باملنطقة الثالثة 
بمدينة الجديدة وبتعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه 
6458هذه العملية............................................................................................. 
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 ح سو7)رقم)272. ).))صادر)في)2 )حن)حم 7)م77  )5))غأ 26) )2))

جمادى (2 في) الصادر) ((. 5.777 رقم) امل سو7) وتتميم)  بتغيير)

اآلخ ة)7م7  )2 )حارس)2 2)()بت6بيق)القانون)رقم)م . م  

املتعلق)بمزاولة)حهنة)ال6ب.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 

)19 فبراير 2015(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.21 الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 

)26 يوليو 2021( ؛ 

املساطر واإلجراءات  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون رقم  وعلى 

بتاريخ  1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

وبعد استطالع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء ؛

 1443 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 14 من محرم 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

و4  و3  و2  األولى  املواد  مقتضيات  التالي  النحو  على  تتمم  أو  تغير 

 و5 و9 و10 )الفقرة الثالثة( و11 )الفقرة الثانية( و12 )الفقرة األولى(

و14 و19 )الفقرة األولى( و20 و21 و26 و29 )الفقرة األولى( من املرسوم 

1437 6 جمادى اآلخرة  في  الصادر   2.15.447 إليه أعاله رقم   املشار 

)16 مارس 2016( :

»املادة األولى.-  تطبيقا ألحكام املادة 6 ..................  مهنته بها، أو عبر 
»املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند وجودها.

»ويجب أن يكون الطلب ..................، مشفوعا بنسخة من الوثائق 
»املبينة في املادة 2 أو املادة 3 بعده، حسب الحالة.

طبيب  بصفة  الوطني  الجدول  في  تقييد  بطلب  األمر  تعلق  »إذا 
جدول  التقييد في  له  يسبق  لطبيب لم  »متخصص بالنسبة 
جدول  في  واحدا يتعلق بتقييده  طلبا  باألمر  املعني  يودع  »الهيئة 
نفس  متخصص وفق  بصفة طبيب  الوطني  والجدول  »الهيئة 

»الكيفيات املنصوص عليها »أعاله.

»املادة 2. - يجب أن ........................ بالوثائق التالية :

 - 1«

» - نسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب، ........ الطب املغربية ؛

» - أو شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلتها 
»للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، غير 
»أنه بالنسبة لألطباء املعفيين من شرط االعتراف باملعادلة طبقا 
ترفق   131.13 رقم  الذكر  السالف  القانون  4 من  املادة  »ألحكام 

»الشهادة أو الدبلوم بوثيقة تثبت مزاولة مهنة الطب بالخارج ؛ 

» - أو نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص مؤهل .............

»2 - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

»3 - تحذف ؛

»4 - صورة فوتوغرافية ……..................... 

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 3. - عالوة على الوثائق املنصوص عليها في البنود 1 و2 من 
»املادة 2 أعاله،.................بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام 

»أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.

»املادة 4. - إذا دعت الضرورة ................... اإلجراءات الالزمة. 

 »ومن أجل التأكد من القيمة العلمية للشهادة أو الدبلوم املذكورين،
»يحيل رئيس املجلس الوطني بطلب من رئيس املجلس الجهوي املعني 
»نسخة من الشهادة أو الدبلوم إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم 

»العالي التي تقوم باإلجراءات الالزمة. 

»تبعث نسخة من طلبات التحقق إلى وزير الصحة. 

املعني  الجهوي  .....................املجلس  نقل  طلب  يقدم   -  .5 »املادة 
»أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند وجودها، وفق 

»النموذج الذي يعده املجلس الوطني.

نصوص)عاحة
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»ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالوثائق التالية :

»1( في حالة طلب نقل التقييد ...............

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

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

»2( في حالة طلب.............. القطاع العام : 

» - .......................................................... ؛

» - نسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى 

»تقوم مقامه.«

»املادة 9. - يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة 

»يعتزم ..................  أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا معلال لإلذن للطبيب 

»املعني باملزاولة.

»يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية : 

»- نسخة من دبلوم ....................... طبيب متخصص ؛

»- نسخة من جواز السفر ؛

»- وثيقة تثبت تقييد ......................... ؛

الطبية  األعمال  عن  الناتجة   .……………………… عقد  من  نسخة   -«

»املقدمة باملغرب. 

الطبيب  أن  من  التأكد  بعد  باملزاولة  اإلذن  الصحة  وزير  »يسلم 

التدخالت طبيعة  فيه  ويبين  املطلوبة،  الشروط  فيه  تتوفر   »املعني 

الطبيب  خاللها  املؤهل  واملدة  بها،  املؤذون  الطبية  اإلستشارات  »أو 

»إلنجازها واملكان الذي ستباشر فيه. تبعث نسخة من اإلذن إلى رئيس 

»املجلس الوطني.

بصفة  الطب  مهنة  مزاولة  مدة  أق�ضى  كحد  سنتين  في  »تحدد 

»استثنائية باملغرب املنصوص عليها في املادة 31 من القانون السالف 

»الذكر رقم 131.13.«

باملزاولة  الصحة اإلذن  - يسلم وزير  الثالثة(.  )الفقرة   10 »املادة 

»بعد التأكد من أن الطبيب أو األطباء املعنيين تتوفر فيهم الشروط 

»املطلوبة.«

 »املادة 11 )الفقرة الثانية(. - ولهذه الغاية، يجب............................

»إشعار بالتسلم أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند 

»وجودها أو يودع بمقر املجلس .................... بالوثائق اآلتية :

»- نسخة من ..............

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 12 )الفقرة األولى(. - ألجل تطبيق أحكام .................... إشعار 

»بالتسلم إلى رئيس املجلس الجهوي املعني أو عبر املنصة اإللكترونية 

»املحدثة لهذا الغرض عند وجودها، أو يودع لديه مقابل وصل.«

»املادة 14. - عمال بأحكام الفرع ............................. الوثائق التالية :

»- طلب معبأ وفق نموذج يعده املجلس الوطني يودع لدى املجلس 

الغرض  لهذا  املنصة اإللكترونية املحدثة  أو عبر  املعني  »الجهوي 

»عند وجودها، يتضمن .............. بالنيابة ؛

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

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

»ويتضمن امللف .............................. حسب الحالة :

»- شهادة دراسية............................. مدة الدراسة ؛

»- أو شهادة طبية.................................................... ؛

من  بنسخة  مصحوبة   ........................... الطبيب  وفاة  شهادة  أو   -«

النائب  والطبيب  املتوفى  الطبيب  حقوق  ذوي  بين  املبرم  »العقد 

الحال  اقت�ضى  وإن  الوطني،  املجلس  يعده  الذي  للنموذج  »وفقا 

»بشهادة تثبت متابعة................... في الطب.

»إذا تعلق األمر بطبيب ................... يتضمن امللف نسخة من القرار 

»اإلداري الذي يمنحه إجازة إدارية....................... من رئيس إدارته.

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 19 )الفقرة األولى(. - للحصول على اإلذن ................. نفوذها 

»الترابي أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند وجودها، 

»ملفا يتضمن طلبا موقعا والوثائق املنصوص عليها في املادة 20 بعده.«

»املادة 20. - يجب أن يتضمن امللف املشار إليه في املادة 19 أعاله 

»الوثائق التالية :

»- هوية وصفة مؤسس أو مؤس�ضي املصحة ؛

»- نسخة من عقد الشراكة.........، في حالة تعددهم، إذا تعلق األمر 

»بأحد أشكال االشتراك املنصوص عليها في املادة 39 من القانون 

»السالف الذكر رقم 131.13 ؛

»- مذكرة تقديمية ............................ ومؤهالتهم املهنية ؛

»- نسخة من التصاميم املعمارية ............... على الصعيد املحلي ؛
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»- نسخة من تصاميم تنفيذ التجهيزات ................... املنصوص عليها 

»في املادة 17 أعاله ؛

»- نسخة من سند امللكية ............................... ستنشأ به املصحة؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

21. - إذا كان مؤسس املصحة ............. املنصوص عليها في  »املادة 

»املادة 20 أعاله، الوثائق التالية :

»- مذكرة تبين ...................... وعنوانه ؛

»- نسخة من النظام أو األنظمة األساسية املحدثة له ؛

»- نسخة من القائمة بأسماء ................... صفاتهم داخله ؛

»- وثيقة تبين .............. و نسخة من قرار تقييده بجدول الهيئة ؛

»- وثيقة تثبت املمثل القانوني للشخص االعتباري.«

»املادة 26. - يودع طلب اإلذن .............. عشرة أيام، أو عبر املنصة 

بملف  مشفوعا  وجودها،  عند  الغرض  لهذا  املحدثة  »اإللكترونية 

»يتضمن الوثائق التالية : 

»- نسخة من شهادة مسلمة من مكتب ........ حسن تنفيذ املشروع ؛

» - .................................................................................................. ؛

دبلوماتهم  بنسخ من  ................. مشفوعة  واألطر  األطباء  قائمة   -«

»أو شهاداتهم، وكذا قائمة املستخدمين الدائمين ومؤهالتهم ؛

»- نسخ من قرارات ................ جدول الهيئة ؛

»- نسخ من العقود املبرمة بين ................. رئيس املجلس الوطني ؛

»- نسخة من االتفاقية املبرمة ...................... لهيئة الصيادلة ؛

»- نسخ من العقود املبرمة مع األطر شبه الطبية ؛

»- نسخ من عقود املناولة مع شركات ........... والتعقيم والصيانة ؛

»- النظام الداخلي ............................. املؤهل لذلك.

»إذا كان مؤسس .................... يرفق امللف بالوثائق التالية :

»- نسخة من االتفاقية املبرمة ............... رئيس املجلس الوطني ؛

»- السيرة الذاتية ...... نسخة من عقد العمل الذي يربطه باملصحة.

»تتأكد املصالح .................................. تحتفظ بنسخة منه.«

»املادة 29 )الفقرة األولى(. - من أجل تطبيق ................... مشفوعا 

»بالوثائق التالية حسب طبيعة التغيير :

»- ................................................................................... ؛

»- ................................................................................... ؛

»- رأي اللجنة .................. أو التوسيع.«

املادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام املادتين 7 و8 من املرسوم 

السالف الذكر رقم 2.15.447 :

الذكر  السالف  القانون  من   27 املادة  ألحكام  تطبيقا   -  .7 »املادة 

جدول  في  تقييده  يطلب  أجنبي  طبيب  كل  على  يتعين   ،131.13 »رقم 

»الهيئة أن يودع، مقابل وصل، أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا 

 »الغرض عند وجودها، لدى املجلس الجهوي التابع له املحل املنهي الذي

املجلس  يعده  الذي  النموذج  وفق  محررا  طلبا  فيه  املزاولة  »يعتزم 

»الوطني مشفوعا بالوثائق التالية :

»- الوثائق املبينة في البنود 1 و4 و5 و6 و7 من املادة 2 أعاله ؛

»- نسخة من جواز السفر.

الطبيب  لدن  من  به  املدلى  الدبلوم  صحة  من  التأكد  أجل  »من 

العلمية تطبق نفس املسطرة املنصوص عليها  »األجنبي أو من قيمته 

»في املادة 4 أعاله. 

الوطني،  املجلس  رئيس  إلى  األجنبي  الطبيب  تقييد  قرار  »يبلغ 

»وتبعث نسخة منه إلى وزير الصحة واألمين العام للحكومة وإلى عامل 

»العمالة أو اإلقليم  املعني الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها 

»املوطن املنهي للطبيب.

»املادة 8. - عالوة على الوثائق املبينة في املادة 7 أعاله، يشفع الطلب 

»بالنسبة للطبيب األجنبي املقبول للمزاولة في املرافق الصحية التابعة 

»للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار اإلذن باملزاولة التطوعية.« 

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  تنفيذ هذا املرسوم  إلى وزير الصحة  يسند 

الرسمية.

و حرر بالرباط في 16 من محرم 1443 )25 أغسطس 2021(. 

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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ح سو7)رقم) 27. ).))صادر)في)2 )حن)حم 7)م77  )5))غأ 26) )2)) 

يتعلق)بتأليف)لجنة)تتبع)حزاولة)حهنة)ال6ب)حن)قبل)األجانب)

باملغ ب)وكيفيات)سيرها.

رئيس الحكومة،

مهنة  بمزاولة  املتعلق   131.13 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.15.26 رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الطب، 

29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( كما وقع تغييره وتتميمه 

 1.21.92 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بالقانون رقم 

بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(، وال سيما املادة 28 

املكررة منه ؛

وبعد استطالع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء ؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 14 من محرم 1443 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون  من  املكررة   28 املادة  بأحكام  عمال 

األجانب  قبل  من  الطب  مهنة  مزاولة  تتبع  لجنة  تقوم  رقم 131.13 

باملغرب بما يلي :

وظروف  األجانب  األطباء  قبل  من  الطب  مهنة  مزاولة  تتبع   -  1

اندماجهم في املنظومة الصحية الوطنية واقتراح كل إجراء من شأنه 

السلطات  على  املغرب  في  وإقامتهم  اندماجهم  تيسير  في  يساهم  أن 

العمومية. ومن أجل ذلك، تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء األطباء 

وتخصصاتهم  جنسياتهم  حسب  سنة،  كل  برسم   املقيدين  األجانب 

وأشكال ومقار مزاولتهم للمهنة ؛

2 - القيام بالدراسات والتحريات الالزمة من أجل مواكبة تنزيل 

إصالح مزاولة مهنة الطب من قبل أجانب باملغرب ؛

3 - إبداء الرأي، بناء على طلب من وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية 

للطبيبات واألطباء، بخصوص الشكايات التي تصلهما من لدن األطباء 

األجانب ، ال سيما املتعلقة منها باإلقامة و مزاولة املهنة ؛

الحكومية  السلطات  عليها  تعرضها  مسألة  كل  في  الرأي  إبداء   -  4

املعنية أو الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء ؛

املتعلقة  التنظيمي  أو  التشريعي  الطابع  ذات  التدابير  اقتراح   -  5

تبسيط  إلى  الرامية  تلك  ال سيما  الحكومة،  على  اختصاصها  بمجال 

اإلجراءات املتعلقة بتقييد األطباء األجانب في جدول الهيئة الوطنية 

للطبيبات واألطباء ؛

6 - إعداد التقرير السنوي حول أشغالها برسم السنة املنصرمة 

إلى رئيس  الذي تصادق عليه خالل شهر مارس من كل سنة وترفعه 

الحكومة.

املادة الثانية

املادة  بموجب  إليها  املسندة  املهام  ممارسة  من  تمكينها  أجل  من 

األولى أعاله، توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء، 

في  التقييد  بطلبات  املتعلقة  املعطيات  بجميع  اللجنة  الحالة،  حسب 

استثنائية،  بصفة  باملزاولة  املتعلقة  األذون  وبطلبات  الهيئة  جدول 

املقدمة من لدن أطباء أجانب واملآل املخصص لهذه الطلبات.

الوطنية  والهيئة  املعنية  اإلدارات  من  تطلب  أن  للجنة  يجوز  كما 

الالزمة إلنجاز  واملعطيات  املعلومات  بكافة  للطبيبات واألطباء مدها 

لدن  من  الطب  مهنة  بمزاولة  املتعلقة  اإلحصائيات  وإلعداد  مهامها، 

أجانب باملغرب.

املادة الثالثة

تتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص املفوض من 

لدنه لهذا الغرض من ممثل عن:

- وزارة الداخلية ؛

- األمانة العامة للحكومة ؛

- وزارة الصحة ؛

- قطاع التعليم العالي ؛

- الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.

رئيس  أشغالها  في  للمشاركة  يستدعي  أن  اللجنة  لرئيس  يجوز 

املجلس الجهوي للطبيبات واألطباء املعني بامللف أو امللفات املعروضة 

على أنظارها، و كذا أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته. 

املادة الرابعة

السلطات  من  باقتراح  الصحة  لوزير  بقرار  اللجنة  أعضاء  يعين 

الحكومية والهيئات التابعين لها.  

أعاله  الثالثة  املادة  في  عليها  املنصوص  الحكومية  السلطات  تمثل 

من قبل موظفين من درجة مدير لإلدارات املركزية على األقل.
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املادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها  مرتين على األقل في السنة و كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك.

صلة  ذات  نقطة  أي  إدراج  اقتراح  اللجنة  ألعضاء  يمكن 

باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

املادة السادسة

لم  وإذا  أعضائها،  جميع  بحضور  صحيحة  بكيفية  اللجنة  تجتمع 

يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة الجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر 

يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

وفي  الحاضرين،  أعضائها  أصوات  بأغلبية  قراراتها  اللجنة  تتخذ 

حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة السابعة

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

املادة الثامنة

كتابة  مهام  الصحة  بوزارة  واملنازعات  التنظيم  مديرية  تتولى 

اللجنة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي : 

- تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها ؛

- تتبع تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها ؛

- إعداد مشروع التقرير السنوي عن أشغال اللجنة.

املادة التاسعة

بالجريدة  ينشر  الذي  تنفيذ هذا املرسوم  إلى وزير الصحة  يسند 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1443 )25 أغسطس 2021(. 

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

  77( الحجة) ذي) حن) ((2 في) صادر) ((.( .577 رقم) ح سو7)
)2)غأ 26) )2)()بتأهيل)ال ل6ة)الحكوحية)املكلفة)باملالية)
2).2م  رقم) القانون) بت6بيق) املتعلقة) التدابير) بعض) التخاذ)
القا�ضي)بتمويل)صندوق)الضمان)امل كزي)إلى)ش كة)ح اهمة.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

الضمان  صندوق  بتحويل  القا�ضي   36.20 رقم  القانون  وعلى 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  مساهمة،  شركة  إلى  املركزي 
رقم 1.20.73 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( وال سيما 

املواد 4 و5 و11 منه ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 
)27 يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

اتفاقيات  الدولة  باسم  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبرم 
التمويل واتفاقيات الخاصة للتمويل، املنصوص عليها على التوالي في 

املادتين 4 و5 من القانون املشار إليه أعاله رقم 36.20.

املادة الثانية

من   5 املادة  من  الثانية  الفقرة  في  عليها  املنصوص  باإلدارة  يراد 
القانون السالف الذكر رقم 36.20، السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 36.20، 
عناصر  نقل  كيفيات  باملالية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تحدد 
الخارجة  العناصر  وكذا  املركزي  الضمان  صندوق  وخصوم  أصول 
عن هذه األصول والخصوم املتعلقة بالصناديق التي يدبرها الصندوق 

لحساب الدولة، للشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة.

املادة الرابعة

هذا  تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ح سو7)رقم)9)7. ).)))صادر)في)9)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)) 

يق�ضي)بإعادة)حنح)ق6عة)غرضية)فالحية)غو)قابلة)للفالحة)حن)

غحالك)الدولة)الخاصة)مل تفيد)جديد)على)إث )وفاة)املمنوحة)

له)سابقا)بإقليم)القني6 ة.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 

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 5 و 7 و 8 و 15 و 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

)25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277 

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

ذي   9 في  الصادر   2.00.533 رقم  املرسوم  على  االطالع  وبعد 

الحجة 1421)5 مارس 2001( بتحديد قائمة املستفيدين من األرا�ضي 

بإقليمي  الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  أو القابلة  الفالحية 

القنيطرة وسيدي قاسم ؛

من   7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

22 من في  الصادر   1.72.277 إليه أعاله رقم  املشار  الشريف   الظهير 

بتاريخي اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة   ذي 

23 أبريل 1991 و 26 أكتوبر 2004 ؛

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الدولة  أمالك  من  الفالحية  القطعة  خليد  جديرة  السيد  يمنح 

بتعاونية  والواقعة  منصور  بن  بتجزئة  املحدثة   37 رقم  الخاصة 

القنيطرة،  بإقليم  منصور  بن  بجماعة  »الرضا«  الزراعي  اإلصالح 

إليه  املشار  املرسوم  على  بناء  التهامي  جديرة  للسيد  سابقا  املمنوحة 

أعاله رقم 2.00.533 الصادر في 9 ذي الحجة 1421 )5 مارس 2001(.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية، 
كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ح سو7)رقم)527. ).)))صادر)في)9)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)) 

حن) للفالحة) غو)قابلة) فالحية) غرضية) ق6عة) بمنح) يق�ضي)

التوزيع حنذ) شاأ ة) جديد) مل تفيد) الخاصة) الدولة)  غحالك)

بإقليم)بني)حالل.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 

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 7 و 8 و 20 و 21 و 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

)25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277 

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

من   7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

22 من في  الصادر   1.72.277 إليه أعاله رقم  املشار  الشريف   الظهير 

املنعقدين  اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي 

بتاريخ 14 أكتوبر 1997 و 20 نوفمبر 2001 ؛

نصوص)خاصة
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من  الفالحية  األرضية  القطعة  هلوم  املصطفى  السيد  منح  يعاد 
والواقعة  معدان  بني  بتجزئة  املحدثة   6 رقم  الخاصة  الدولة  أمالك 
بتعاونية اإلصالح الزراعي »السنبلة الذهبية« بجماعة كطاية بإقليم 

بني مالل.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية، 
كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ح سو7)رقم))55. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)) 
يق�ضي)بإعادة)حنح)ق6عة)فالحية)غو)قابلة)للفالحة)حن)غحالك)
حق) إسقاط) إث ) على) جديد) ح تفيد) إلى) الخاصة) الدولة)

امل لمة)له)سابقا)بإقليم)س6ات.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح 
الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 
1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

و 28  و 26  و 25  و 24  و 8  و 7   5 الفصول  وال سيما   )2005 يناير   7(
منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 
)25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277 

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

1397 رمضان  من   11 في  الصادر   2.76.647 رقم  املرسوم   وعلى 
)27 أغسطس 1977( بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع 
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم 

سطات، كما وقع تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.91.940 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413
الحامل  املستفيد  حق  إسقاط  عن  بمقتضاه  يعلن   )1993 ماي   13(
من  للفالحة  أو القابلة  الفالحية  األرضية  القطعة  من  لرقم 569 

أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

من   7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 
22 من في  الصادر   1.72.277 إليه أعاله رقم  املشار  الشريف   الظهير 

ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
19 ماي 2010 ؛

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أمالك  من  الفالحية  القطعة  دعنون  الزيتوني  السيد  يمنح 
بتعاونية  والواقعة  البروج  بتجزئة  املحدثة   18 رقم  الخاصة  الدولة 
سطات،  بإقليم  مسكورة  بجماعة  »التقدم«  الزراعي  اإلصالح 
املسلمة سابقا للسيد محمد بن محماد بن الشرقي بناء على املرسوم 
1397 رمضان  من   11 في  الصادر   2.76.647 رقم  أعاله  إليه   املشار 

)27 أغسطس 1977(.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية، 
كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ح سو7)رقم)م55. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)) 

يق�ضي)بإعادة)حنح)ق6عة)فالحية)غو)قابلة)للفالحة)حن)غحالك)

حق) إسقاط) إث ) على) جديد) ح تفيد) إلى) الخاصة) الدولة)

امل لمة)له)سابقا)بإقليم)ب شيد.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 

الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

و 28  و 26  و 25  و 24  و 8  و 7   5 الفصول  وال سيما   )2005 يناير   7(

منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

)25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277 

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

1398 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.78.205 رقم  املرسوم   وعلى 

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

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.91.955 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413

الحامل  املستفيد  حق  إسقاط  عن  بمقتضاه  يعلن   )1993 ماي   13(

من  للفالحة  أو القابلة  الفالحية  األرضية  القطعة  من  لرقم 163 

أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

من   7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

22 من في  الصادر   1.72.277 إليه أعاله رقم  املشار  الشريف   الظهير 

ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

12 يوليو 2011 ؛

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الدولة  أمالك  الفالحية من  القطعة  مبروك  فاطمة  السيدة  تمنح 

بتعاونية  والواقعة  معاشو  بن  بتجزئة  املحدثة   12 رقم  الخاصة 

برشيد،  بإقليم  معاشو  بن  بجماعة  »النجاح«  الزراعي  اإلصالح 

املسلمة سابقا للسيد محمد بن لحسن بن عبد هللا بناء على املرسوم 

1398 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.78.205 رقم  أعاله  إليه   املشار 

)10 أكتوبر 1978(.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية، 

كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ح سو7)رقم)777. ).))صادر)في)5 )حن)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)()يق�ضي)بإخ اج)ثالث)ق6ع)غرضية))حن)امللك)

العموحي)للدولة)وضمها)إلى)حلكها)الخاص)تقع)بمدينة)فاس)بعمالة)فاس

رئيس الحكومة،

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

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

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

للسكك الحديدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

07/127682 رقم  العقارية  الرسوم  ذات  أرضية  قطع  ثالث  الخاص  ملكها  إلى  وتضم  للدولة  العمومي  امللك  من   تخرج 

)9992م2( املعلم عليها  و 07/250225، مساحتها اإلجمالية تسعة آالف وتسعمائة واثنان وتسعون مترا مربعا  و 07/245530 

حدودهما  واملحددة  املرسوم  هذا  بأصل  املرفقين  و 1/200   1/500 املقياسين  ذوي  التجزيئيين  التصميمين  في  أحمر  بلون 

باإلحداثيات املبينة في الجداول أسفله :

الق6عة)األرضية)رقم) )ذات)ال سم)العقاري)عدد))728) /27)ح احتها
)289م)7))

XYغرقا7)األوتاد
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الق6عة)األرضية)رقم)))ذات)ال سم)العقاري)عدد))728) /27)ح احتها
((7(27(5(

XYغرقا7)األوتاد
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والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد   - الثانية.  املادة 

واللوجيستيك واملاء ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الق6عة)األرضية)رقم)م)ذات)ال سم)العقاري)عدد)5))52)/27)ح احتها
((7(778(

XYغرقا7)األوتاد

)تتمة)الق6عة)رقم)))
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ح سو7)رقم)م77. ).))صادر)في)2 )حن)ذي)الحجة))77  )7))يوليو) )2)()يق�ضي)بإخ اج)ق6عة)غرضية)حن)امللك)العموحي)

للدولة)وضمها)إلى)حلكها)الخاص)تقع)بمدينة)ح اكش

رئيس الحكومة،

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

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

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

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي للدولة وتضم إلى ملكها الخاص قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد M/2906، مساحتها ألفان 

وأربعمائة وإثنان وعشرون مترا مربعا )2422م2( بمراكش، املعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 

املرفق بأصل هذا املرسوم واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

الق6عة)األرضية)ذات)ال سم)العقاري)عدد)M/(922)ح احتها))))7)7))

XYغرقا7)األوتاد

B5253.536,53117.267,82

B1253.515,94117.312,35

B2253.544,91117.311,93

B3253.553,44117.306,97

B4253.565,63117.285,97

B105253.578,87117.263,14

B109253.579,18117.262,75

B106253.578,76117.262,51

B107253.559,84117.251,38

B111253.560,54117.217,75

B61253.560,54117.217,40

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

واملاء ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ح سو7)رقم)785. ).))صادر)في)5 )حن)ذي)الحجة))77  )2))يوليو) )2)()باإلخ اج)حن)حيز))امللك)العموحي)املائي)وضمها)إلى)

حلك)الدولة)الخاص،)ق6عة)غرضية)حتأصلة)حن)حتروك)ال اقية)العموحية)املحاذية)للملك)امل مى)»هناء)79«)ذي)ال سم)

العقاري)رقم)8م52  /)2)املتواجد)ب6 يق)طاي ت)بجماعة)وجدة.

رئيس الحكومة،

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

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون   وعلى 

)10 أغسطس 2016( ؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

العمومية  الساقية  الخاص، قطعة أرضية متأصلة من متروك  الدولة  إلى ملك  املائي وتضم  العمومي  امللك  تخرج من حيز 

املحاذية للملك املسمى »هناء 49« ذي الرسم العقاري رقم 02/115638 املتواجد بطريق طايرت بجماعة وجدة، مساحتها آرا 

واحدا وثمانية وعشرون سنتيارا، املبينة حدودها باللون األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/250 امللحق بأصل هذا 

املرسوم. ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة :

XYاألنصاب
B 8( (22م.82م757)7.م
B(8( (59.7(75722.م7م
B7م.59م59.88757) )8م
B78( (57.7(757م.59م 
B58( (55.2575777.52م
B28( (55. 87577).77م
B78( (58.8275787.72م

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

واملاء ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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5

7

ح سو7)رقم)782. ).))صادر)في)7 )حن)ذي)الحجة))77  )8))يوليو) )2)()باإلخ اج)حن)امللك)العموحي)املائي)إلى)حلك)الدولة)

الخاص)لق6عتين)غرضيتين)حتأصلتين)حن)حتروك)واد)الصابون)وواد)الخندق،)املارين)بال سم)العقاري)عدد)22  2/ 2 

وبضم)قناة)تمويل)حج اهما)إلى)امللك)العموحي)املائي)بجماعة)العواحة)بعمالة)طنجة)-)غصيلة.

رئيس الحكومة،

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

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون   وعلى 

)10 أغسطس 2016( ؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى امللك الخاص للدولة، قطعتين أرضيتين متأصلتين من متروك واد الصابون 

املتواجد بجماعة   61/61100 العقاري عدد  الرسم  2/37“ ذي  الصناعية  “املنطقة  املسمى  امللك  املارين وسط  الخندق،  وواد 

العوامة بعمالة طنجة - أصيلة، مساحتهما على التوالي )71 آرا و 8 سنتيارات( و )4 آرات و 6 سنتيارات(، املبينة حدودهما باللون 

األزرق في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/5000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

ويبين الجدوالن التاليان إحداثيات حدود هاتين القطعتين :

الق6عة)األولى
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املادة الثانية. - تضم قناة تحويل مجرى واد الصابون وواد الخندق إلى امللك العمومي املائي كما هي مبينة بلون أخضر في التصميم التجزيئي 

ذي املقياس 1/5000 املشار إليه في املادة األولى أعاله.

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير  إلى وزير  الرسمية،  بالجريدة  الذي ينشر  في هذا املرسوم،  بتنفيذ ما جاء  - يعهد  الثالثة.  املادة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ح سو7)رقم))52. ).))صادر)في)2 )حن)ذي)الحجة))77  )7))يوليو) )2))

إلى)حلكها) يق�ضي)بضم)ق6عة)غرضية)حن)حلك)الدولة)الخاص)

-)إداوتنان)حن) العموحي)كائنة)بجماعة)الدراركة)بعمالة)غكادي )

غجل)تقوية)تزويد)غكادي )الكبير)باملاء)الصالح)للش ب.

رئيس الحكومة،

يوليو  )فاتح   1332 7 شعبان  في  الصادر  الشريف  الظهير  بناء على 

1914( املتعلق بامللك العمومي،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، القطعة األرضية 

التابعة للرسم العقاري عدد S/4888 مساحتها 906 م2، الكائنة بجماعة 

الدراركة بعمالة أكادير - إداوتنان واملرسومة حدودها بلون أحمر في 

التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

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

والنقل  التجهيز  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى 

واللوجيستيك واملاء، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



2727الجريدة الرسمية عدد 7016 - 17 محرم 1443 )26 أغسطس 2021( 

ق ار)لوزي )الداخلية)رقم) ).72) )صادر)في)7))حن)رحضان))77  )2 )حاي) )2)()باملصادقة)على)الئمة)ذوي)الحقوق)املالكين)

اقعة)غراضيها)داخل) على)الشياع)لألرا�ضي)الفالحية)للجماعة)ال اللية)غوالد)احميد،)الكائنة)بإقليم)سيدي)سليمان)والو

دائ ة)ال ي)بالغ ب.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969(، املتعلق باألرا�ضي الجماعية 

 1.19.117 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما الفصل 5 منه ؛

 وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 33 منه ؛

 62.17 2020( بتطبيق أحكام القانون رقم  1441 )9 يناير  13 من جمادى األولى  في  2.19.973 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

املشار إليه أعاله ؛

بإقليم  بالغرب  الري  منطقة  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم  وعلى 

القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بقانون 

اإلستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد احميد ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ 18 ديسمبر 2020، الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد 

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد احميد، الكائنة بإقليم سيدي سليمان والواقعة أراضيها داخل دائرة 

الري بالغرب، كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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بدون رقم بطاقة
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املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

والبمث)العلمي)رقم) ).879 )صادر)في)فاتح)ذي)الحجة))77  

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( ((

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area »architecture 

» and town planning«, educational program »architecture of 

» buildings and constructions«, qualification master of 

» architecture and town planning, délivrée par Odessa 

» State Academy of civil engineering and architecture - 

» Ukraine - le 1er juillet 2020, assortie  de la qualification 

» bachelor degree program subject area »architecture« 

» qualification bachelor of architecture, délivrée par la 

» même académie - le 2 juillet 2018 et d’une attestation 

» de validation du complément de formation, délivrée par 

» l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1442 )12 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (( في) رقم) ).882 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() )م )

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area 

» »architecture and town planning«, educational 

» program »architecture and town planning«,  

» professional qualification »architect«, délivrée par 

» Kharkiv national University of civil engineering and 

» architecture - Ukraine - le 31 mai 2020, assortie de 

» la qualification bachelor degree, program subject area 

» »architecture«, délivrée par la même université - le 

» 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du  

» complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

» d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1442 )13 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).2 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

..........................................................................................................«
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» - Qualification master degree program subject area 

» »architecture and town planning«, educational program  

» »architecture of buildings and constructions«, délivrée 

» par Odessa State Academy of civil engineering and 

» architecture - Ukraine - le 1er juillet 2020, assortie de 

» la qualification bachelor degree program subject area 

» »architecture« qualification bachelor of architecture, 

» délivrée par la même académie - le 2 juillet 2018 et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).  9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area 

» »architecture and town planning«, educational program  

» »architecture of buildings and constructions« 

» professional  qualification »architect«, délivrée par Kyiv 

» national University of construction and architecture -  

» Ukraine - le 2 juin 2020, assortie de la qualification 

» bachelor degree, specialized in architecture professional 

» qualification architect, délivrée par la même université - 

» le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 

» complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

» d’architecture de Rabat.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).) 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

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

» nationale d’architecture et d’urbanisme, Université 

» de Carthage - Tunisie - le 14 mars 2018, assorti d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).م 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area 

» architecture and town planning, educational program 

» architecture and town planning professional 

» qualification architect, délivrée par State higher 

» educational Institution »Prydniprovska State Academy 

» of civil engineering and architecture« - Ukraine - 

» le 31 mai 2020, assortie de la qualification bachelor 

» degree program subject area architecture professional 

» qualification architect, délivrée par la même académie - 

» le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 

» complément de formation, délivrée par l’Ecole 

» nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).7 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :
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..........................................................................................................«

» - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
» nationale d’architecture et d’urbanisme - Université 
» de Carthage - Tunisie - le 11 février 2020, assorti d’une 
» attestation de validation du complément de formation, 
» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)
العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)
  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).5 9 )صادر) العلمي) والبمث)
في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(
2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))
حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualified architect in speciality architecture of buildings 
» and constructions, délivré par Kharkiv national 
» University of civil engineering and architecture - 
» Ukraine - le 27 juin 2013, assorti de qualified bachelor of 
» architecture, délivré par la même université - le 
» 21 janvier 2012 et d’une attestation de validation du 
» complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 
» d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)
العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)
  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).2 9 )صادر) العلمي) والبمث)
في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(
2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))
حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Titulo universitario oficial de arquitecto, délivré par 

» Universidad Europea Madrid - Espagne - le  

» 5 septembre 2014, assorti d’une attestation de 

» validation du complément de formation, délivrée par 

» l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).7 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

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

» - Qualification master degree program subject area 

» »architecture and town planning«, educational and 

» professional program »architecture of buildings and 

» constructions«, délivrée par O.M.Beketov national 

» University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - 

» le 31 mai 2019, assortie du diplôme d’études en 

» architecture, délivré par l’Ecole nationale supérieure 

» d’architecture de Montpellier - France - le 25 octobre 

» 2013 et d’une attestation de validation du complément 

» de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

» d’architecture de Rabat.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).8 9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject 

» area architecture and town planning, educational 

» program architecture and town planning, professional 

» qualification »architect«, délivrée par Kharkiv national 

» University of civil engineering and architecture - 

» Ukraine - le 31 mai 2020, assortie de la qualification 

» bachelor degree, program subject area »architecture«, 

» délivrée par la même université - le 30 juin 2018. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)
العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)
  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).9 9 )صادر) العلمي) والبمث)
في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(
2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))
حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area 
» architecture and town planning «, educational and 

» scientific program » architecture of buildings and 

» constructions«, délivrée par O.M Beketov national 

» University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - le  

» 30 mai 2020, assortie de la qualification bachelor 

» degree program subject area »architecture«, délivrée 

» par la même université - le 30 juin 2018 et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزي ) لدى) املنتدب) للوزي ) ق ار)

العالي) بالتعليم) املكلف) العلمي) والبمث) العالي) والتعليم)

  77( الحجة) ذي) (5 في) رقم) ).2)9 )صادر) العلمي) والبمث)

في) الصادر) ((797.95 رقم) الق ار) بتتميم) يوليو) )2)() ( 2(

2))حن)جمادى)اآلخ ة)2 7  )7 )نوفمبر)995 ()بتمديد)قائمة))

حن) امل لمة) حعماري) حهندس) شهادة) تعادل) التي) الشهادات)

املدرسة)الوطنية)للهندسة)املعمارية.

والتعليم املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب   الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 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 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛



عدد 7016 -)17 محرم 1443 )26 أغسطس 2021(الجريدة الرسمية   277(

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

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

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» - Qualification master degree program subject area 
» » architecture and town planning «, educational program 
» » architecture and town planning «, professional 
» qualification » architect «, délivrée par Kharkiv national 
» University of civil engineering and architecture - 
» Ukraine -le 31 mai 2020, assortie de la qualification 
» bachelor degree program subject area »architecture«, 
» délivrée par la même université - le 30 juin 2018 et d’une 
» attestation de validation du complément de formation, 
» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

حق ر)لوزي )التجهيز)والنقل)واللوجي تيك)واملاء)رقم) ).295 )صادر)في)7)ذي)القعدة))77  )8 )يونيو) )2)()بالتخلي)عن)حلكية)الق6ع)األرضية)
تيزنيت) إقليم) وحدود) ( رقم) )ش قا) الوطنية) بال6 يق) 8م9+ 22) ن.ك) بين) والعيون) تيزنيت) بين) ال ابط) ال  يع) ال6 يق) لبناء) الالزحة)

وسيدي)إفني)جنوبا)بجماعة)إثنين)غكلو)بإقليم)تيزنيت)بوالية)جهة)سوس-حاسة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 1.81.254 بتنفيذه الظهير الرشيف رقم  العامة وباالحتالل املؤقت الصادر  بنزع امللكية ألجل املنفعة  7.81 املتعلق  القانون رقم  بناء على 
بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.16.813 الصادر في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق السريع 
الرابط بين تيزنيت والعيون بين ن.ك 938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية 

جهة سوس-ماسة ؛

الطريق  ببناء  التي تق�ضي  العامة  املنفعة  بتجديد إعالن   )2021 يناير   22( 1442 8 جمادى اآلخرة  في  الصادر   2.21.03 املرسوم رقم  وعلى 
السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين ن.ك 938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت 

بوالية جهة سوس-ماسة ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث العلني املباشر  من 6 فبراير إلى 8 أبريل 2019 بمكاتب جماعة إثنين أكلو بإقليم تيزنيت ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين ن.ك 938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا 
وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بجماعة إثنين أكلو بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس-ماسة، املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها 

في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/1000 امللحقة بأصل هذا املقرر :
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 امللك يخترقه ممران 

وأخدود
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أرض فالحية بها شجرة أركان كبيرة

02

أرض فالحية بها شجر أركان كبير
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 أرض فالحية بها شجرة أركانة
كبيرة 01

 أرض فالحية بها شجرة أركانة
كبيرة 01

 أرض فالحية بها شجرة أركان
كبير 01

قيادة أكلو، إقليم تيزنيت
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 أرض فالحية بها شجرة أركان
كبيرة 01

أوكاليبتوس كبير 01 + سياج
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أرض فالحية بها شجر أركان كبير
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أرض فالحية بها شجر أركان كبير

أرض فالحية بها شجر أركان

أوكاليبتوس كبير 02 سياج
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أرض فالحية بها شجر أركان كبير
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املادة الثانية . - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1442 )18 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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  77( القعدة) م)ذي) في) رقم) ).777 )صادر) الش ق) جهـة) لوالـي) ق ار)

افقة)على)ق ار)عاحل)إقليم)ج ادة)بإق ار) )7 )يونيو) )2)()باملو

غوالد) جماعة) مل كز) الق وية) العم انية) الكتلة) تنمية) حخ6ط)

سيدي)عبد)الحاكم)بإقليم)ج ادة.

والي جهة الشرق،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

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

 1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنمية  ملخطط  املقر  جرادة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

الحاكم عبد  سيدي  أوالد  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية   الكتلة 

.)02/AUO/PDAR/2019 بإقليم جرادة )املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بوجدة في 3 ذي القعدة 1442 )14 يونيو 2021(.

اإلمضاء : معاذ الجامعي.

*

*  *

 ق ار)لعاحل)إقليم)ج ادة

 بإق ار)حخ6ط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق وية)

مل كز)جماعة)غوالد)سيدي)عبد)الحاكم)بإقليم)ج ادة

عامل إقليم جرادة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بجهة الشرق بتاريخ 25 مارس 2021 ؛

واملاء واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي   وعلى 

بإقليم جرادة بتاريخ 21 سبتمبر 2020 ؛

وعلى مقرر مجلس جماعة أوالد سيدي عبد الحاكم خالل دورته 

العادية املنعقدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2020 ؛

إلى  2020 ديسمبر   31 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج   وعلى 

31 يناير 2021 بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد سيدي 

 )02/AUO/PDAR/2019 رقم  )املخطط  جرادة  بإقليم  الحاكم   عبد 

امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ذي) 9 )حن) في) رقم) ).8)8 )صادر) آسفي) (- لوالـي)جهـة)ح اكش) ق ار)

الكتلة) تنمية) بإق ار)حخ6ط) يونيو) )2)() )77  )2م) القعدة)

العم انية)الق وية)مل كز)جماعة)غأمات.

والي جهة مراكش - آسفي،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

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

 1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  إقرار  املتضمن  الحوز  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

)املخطط أغمات  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة   تنمية 

.)HA.PGH 4/19 رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 19 من ذي القعدة 1442 )30 يونيو 2021(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

*  *

 ق ار)لعاحل)إقليم)الحوز

 بإق ار)حخ6ط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق وية)

مل كز)جماعة)غأمات

عامل إقليم الحوز،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء بالحوز بتاريخ 9 رمضان 1437 )14 يونيو 2016( ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

ذي   7 بتاريخ  بمراكش  بالحوز  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

القعدة 1439 )20 يوليو 2018( ؛

جلسته  خالل  أغمات  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 3 ذي القعدة 1441 )25 يونيو 2020( ؛

 1441 األولى  جمادى   21 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

)17 يناير 2020( إلى 22 جمادى اآلخرة 1441 )17 فبراير 2020( بمقر 

الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أغمات 

)املخطط رقم HA.PGH 4/19( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ق ار)ل ئي2)حجل2)جماعة)الجديدة)رقم) ).595 )صادر)في)م )حن)شوال))77  )5))حاي) )2)()بإعالن)غن)املنفعة)العاحة)

تق�ضي)بتخ6يط)حدود)ال6 ق)العاحة)لشق)جزء)حن)شارع)"R")ع ضه)52)حترا)باملن6قة)الثالثة)بمدينة)الجديدة)وبتعيين)

الق6ع)األرضية)امل اد)نزع)حلكيتها)ملا)ت توجبه)هذه)العملية.

رئيس جماعة الجديدة،

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

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

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

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

)17 يونيو 1992( ؛

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

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

إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.146 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1430 )15 يونيو 2009( باملوافقة على مخطط توجيه التهيئة 

العمرانية للجديدة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة الجديدة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2012 ؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر بجماعة الجديدة من 17 مارس إلى 17 ماي 2021 ؛

وبعد تأشير عامل إقليم الجديدة ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الثالثة  باملنطقة  مترا   50 عرضه   »R« شارع  من  جزء  لشق  العامة  الطرق  حدود  بتخطيط  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

بمدينة الجديدة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ذلك ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، كما رسمت حدودها وأرقامها بالتصميم الطبوغرافي امللحق 

بأصل هذا القرار وعينت في الجدول التالي :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالجديدة في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : جمال بن ربيعة.

غرقا7)الق6ع)
األرضية)
بالتصميم

ح اجعها)العقارية
امل احة


