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نصوصاعام0

 (00( حيا وذ 0) منا ((8 في) صادرا ((.(1.81 رقم) شريفا ظهيرا

1).10) ملتعلق) رقم) بتنفيذا لقانونا ()(1(1 غأ 10) (8(

بالب0اق0ا لوطني0اللتعريفا إللكترلني0.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم)04.20)املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية،)

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)18)من ذي الحجة)1441 )8)أغسطس)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
قانونارقما1).10

يتعلقابالب0اق0ا لوطني0اللتعريفا إللكترلني0

املادة األولى

تثبت البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية هوية صاحبها،)بما في)

ذلك هويته الرقمية،)بتخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل)

شخص ذاتي.)

املادة)2

يجب على كل مواطن مغربي يبلغ)16)سنة شمسية كاملة أن يتوفر)

على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للقاصر) (

وذلك بطلب من نائبه) سنة شمسية كاملة،) (16 الذي تقل سنه عن)

الشرعي.

املادة)3

تحتوي البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية على رقاقة إلكترونية)

مشفرة وغير ظاهرة و)»مساحة مقروءة آليا«)غير مشفرة،)يمكن قراءتهما)

بواسطة آالت مالئمة.

)كما تحتوي كل بطاقة وطنية للتعريف اإللكترونية على شهادات)

وهي عبارة عن) أمان رقمية تصدرها املديرية العامة لألمن الوطني،)

مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

املادة)4

تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية على وجهيها األمامي)

والخلفي املعطيات التالية):

غ()علىا لوجها ألمامي):

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف العربية والالتينية ؛

- تاريخ الوالدة ؛

- مكان الوالدة بالحروف العربية والالتينية ؛

- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة ؛

- صورة صاحب البطاقة ؛

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها ؛

- رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول 

إلى النسخة املخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات املطبوعة على 

الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة.

ب()علىا لوجها وخلفي):

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- النسب بالحروف العربية والالتينية ؛

-  عنوان السكنى بالحروف العربية والالتينية ؛

- الرقم الترتيبي لرسم الحالة املدنية ؛ 

-  رمز الجنس.

»زوجة«) ويمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة االختيارية)

أو)»أرملة«)أو)»أرمل«)مع اسم املعنية أو املعني بهذه العبارة،)بالحروف)

العربية والالتينية.
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املادة)5 

)تتضمن)»املساحة املقروءة آليا«):

- الحرف »I« الذي يشير إلى نوع الوثيقة ؛

-الرمز »MAR« الذي يشير في املرة األولى إلى اململكة املغربية و في املرة 

الثانية إلى الجنسية املغربية ؛

- الرقم التسلسلي للدعامة ؛

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- تاريخ الوالدة ؛

- رمز الجنس ؛

- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة ؛

- أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة املعطيات 

التي تتضمنها »املساحة املقروءة آليا« ؛

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف الالتينية.

وتتضمن الرقاقة اإللكترونية):

)-)الرقم الوطني للتعريف)؛

-)صورة صاحب البطاقة)؛

- رمز الجنس ؛

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف العربية و الالتينية ؛

- النسب بالحروف العربية و الالتينية ؛

- تاريخ الوالدة ؛

- مكان الوالدة بالحروف العربية و الالتينية ؛

- الرقم الترتيبي لرسم الحالة املدنية ؛

- عنوان السكنى بالحروف العربية والالتينية ؛

- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة ؛

- العبارة االختيارية »زوجة« أو »أرملة« أو »أرمل« بالحروف العربية 

والالتينية مع اسم املعنية أو املعني بهذه العبارة، بالحروف العربية 

والالتينية.

كما يدرج في جزء)الرقاقة ذي درجة األمن العالية،)ما يلي):

- رسم متجهي للنقط املميزة لبصمتي أصبعين من أصابع حامل 

البطاقة الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة ؛

- شهادات األمان الرقمية الخاصة بالبطاقة.

املادة)6

يمكن أن تدرج في جزء)الرقاقة ذي درجة األمن العالية،)بطلب من)

صاحب البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية،)املعطيات التالية التي)

قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أو االستفادة من خدمات مقدمة)

من قبل هيئات عمومية أو خاصة):

-  عنوان البريد اإللكتروني ؛

- رقم الهاتف ؛

- أسماء وأرقام هواتف األشخاص الذين يمكن االتصال بهم عند 

الضرورة.

يمكن تغيير أو تتميم هذه املعطيات بنص تنظيمي.

املادة)7

يمكن أن تضاف إلى الرقاقة اإللكترونية معطيات يمكن إسناد)

تدبيرها إلى الهيئات املختصة،)مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية)

معالجة) تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية 

املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي.

تتولى) التي  والهيئات  املعطيات  هذه  قائمة  تنظيمي  بنص  تحدد 

تدبيرها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.

املادة)8

يمكن قراءة النسخة املخزنة على الرقاقة للمعطيات املطبوعة على)

الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة من خالل القراءة اآللية للمساحة)

املقروءة آليا أو من خالل الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة،)

وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية)

األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي.

التقنية) الوسائل  بواسطة  املعطيات  هذه  قراءة  تتم  أن  يجب 

املعتمدة من قبل املديرية العامة لألمن الوطني.

املادة)9

ال يمكن أن يقوم باستغالل املعطيات املضمنة بالرقاقة اإللكترونية،)

السيما من أجل استخراج املعطيات أو إثبات الهوية،)إال موظفو األمن)

الوطني املعنيون وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة املؤهلون)

لذلك من قبل املديرية العامة لألمن الوطني،)وذلك تحت طائلة العقوبات)

املنصوص عليها في الباب العاشر من الجزء)األول من الكتاب الثالث من)

مجموعة القانون الجنائي.
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املادة)10

لها) املخول  الهيئات  تجاه  هويته  إثبات  البطاقة  لصاحب  يمكن 

استغالل معطياته،)باستخدام بطاقته الوطنية للتعريف اإللكترونية،)

وذلك كما يلي):

- في حالة حضوره شخصيا من خالل التأكد من املعطيات املضمنة 

بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية باستخدام وسائل تقنية 

مخصصة لهذا الغرض؛

- عن بعد، حيث يقوم بالولوج إلى خدمة معينة، فيثبت هويته 

حسب الطريقة التي تتطلبها تلك الخدمة.

املادة)11

تعفي البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من اإلدالء)بالوثائق)

التالية):

- رسم الوالدة ؛

- شهادة اإلقامة ؛

- شهادة الحياة ؛

- شهادة الجنسية.

يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.

املادة)12

تحدد صالحية البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية وشروط)

شهادات األمان الرقمية املتعلقة بها) تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء)

بنص تنظيمي.

املادة)13

يجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية في الحاالت)

التالية):

- تغيير االسم الشخ�ضي أو االسم العائلي أو تاريخ الوالدة ؛

- تصحيح مكان الوالدة أو رقم رسم الحالة املدنية أو النسب ؛

-تغيير عنوان السكن ؛

- ضياع البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو سرقتها أو تعرضها 

للتلف ؛

- انتهاء صالحية البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

»زوجة«  االختيارية  بالعبارات  املتعلقة  املعلومات  إحدى  تغيير   -

أو »أرملة« أو »أرمل«؛

- بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة. 

غير أنه يمكن تغيير أو حذف أي معطى من املعطيات املشار إليها)

في املادتين)6)و7)من هذا القانون أو تتميمها،)بناء)على طلب يتقدم به)

صاحب البطاقة،)وذلك دون الحاجة إلصدار بطاقة جديدة.

املادة)14

يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بنص تنظيمي.

املادة)15

يعاقب بغرامة من)300)إلى)400)درهم كل شخص يبلغ من العمر)

البطاقة) على  الحصول  تقديم طلب  أغفل  كاملة  سنة شمسية  (16

الوطنية للتعريف اإللكترونية.

يعاقب بغرامة من)200)إلى)300)درهم كل شخص لم يطلب تجديد)

بطاقته الوطنية للتعريف اإللكترونية طبقا ملقتضيات املادة)13)أعاله.

درهم كل شخص يتوفر على) (150 إلى) (100 يعاقب بغرامة من)

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى)

ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء)على طلب منهم.

املادة)16

تظل البطاقات الوطنية للتعريف اإللكترونية الصادرة قبل تاريخ)

صالحيتها انتهاء) غاية  إلى  التنفيذ صالحة  حيز  القانون  هذا   دخول 

أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

املادة)17

تنسخ أحكام القانون رقم)35.06)املحدثة بموجبه البطاقة الوطنية)

للتعريف اإللكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.07.149 

بتاريخ)19)من ذي القعدة)1428 )30)نوفمبر)2007(.
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تعييناغعضاء)مجل1ا لهيئ0ا لوطني0الضبطا لكهرباء

أ()بموجب املرسوم رقم)2.20.564)الصادر في)23)من رجب)1441 

أعضاء) أسماؤهم  التالية  األشخاص  تعيين  تم  (،)2020 مارس) (18(

بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء):

• السيد إدريس شاطر ؛

• السيد محمد محروق ؛

• السيد محمد برنانو.

ب( - بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 19/0453 الصادر في 

28 من ربيع اآلخر 1441 )25 ديسمبر 2019(، تم تعيين السيد 

مصطفى عجاب عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ؛

في الصادر   19/0454 رقم  النواب  مجلس  رئيس  قرار  بموجب   - 

28 من ربيع اآلخر 1441 )25 ديسمبر 2019(، تم تعيين السيد 

لضبط  الوطنية  الهيئة  بمجلس  عضوا  مزواري  املهدي  أحمد 

الكهرباء ؛

في الصادر   19/0455 رقم  النواب  مجلس  رئيس  قرار  بموجب   - 

28 من ربيع اآلخر 1441 )25 ديسمبر 2019(، تم تعيين السيد 

الصغير باعلي عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ج()بموجب قرار رئيس مجلس املستشارين رقم)19/200)الصادر)

في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(،)تم تعيين األشخاص)

التالية أسماؤهم أعضاء)بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء):

• السيد أحمد تهامي ؛

• السيد محمد بدير ؛

• السيد خالد هنيوي.

نصوصاخاص0

مرسومارقم)1.007).))صادرافي)8))مناحيا لقعدة))00) )1))يوليو)1)1)()بإعالناغنا ملنفع0ا لعام0اتق�ضيابالقيامابأشغال)

حذفا ملمرارقم)6130)عندان.ك))99.75)لتهيئ0ام لكامنا وخطا وحديديا لر بطابينا لد را لبيضاء)لمر كشابجماع0)

سيديامحمدابنارحالابإقليماس0اتالبنزعاملكي0ا لق0عا ألرضي0ا لالزم0الهذ ا لغرض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من)22)أغسطس إلى)22)أكتوبر)2018)بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم)

سطات)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم)6034)عند ن.ك)99.751)وتهيئة مسلك من الخط الحديدي)

الرابط بين الدار البيضاء)ومراكش بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 

امللحق بأصل هذا املرسوم):
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أرقام القطع 
مالحظاتأسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالكالمراجع العقاريةاألرضية

المساحة

هـآرس
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مرسومارقم)1.005).))صادرافي)9))مناحيا لقعدة))00) ))))يوليو)1)1)()بإعالناغنا ملنفع0ا لعام0اتق�ضيابالقيامابأشغال)
حذفا ملمرارقم)9)61)لبناء)قن0رةاعندان.ك)9)8.)9)منا وخطا وحديديا لر بطابيناس0اتالمر كشابجماع0ا لثو لث)

بإقليماس0اتالبنزعاملكي0ا لق0عا ألرضي0ا لالزم0الهذ ا لغرض.

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

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

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

وعلى 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)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)19)يونيو إلى)19)أغسطس)2019)بجماعة الثوالث بإقليم سطات)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم)6029)وبناء)قنطرة عند ن.ك)91.829)من الخط الحديدي)
الرابط بين سطات ومراكش بجماعة الثوالث بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم)
التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)28)من ذي القعدة)1441 )20)يوليو)2020(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

أرقام القطع 
األرضية 
بالتصميم

مالحظاتأسماء المالك أو المفروض أنهم المالك وعناوينهمالمراجع العقارية
المساحة

هـآرس

غرضبإقليم

غرض

غرض

غرض

غرض

غرض

غرض

غرض

غرض

بإقليم

بإقليم

بإقليم

بإقليماس0ات

بإقليماس0ات

بإقليماس0ات

بإقليماس0ات
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مرسومارقم)1.006).))صادرافي)9))مناحيا لقعدة))00) ))))يوليو)1)1)()بإعالناغنا ملنفع0ا لعام0اتق�ضيابالقيامابأشغال)

حذفا ملمرارقم)9)61)لبناء)قن0رةاعندان.كارقم)9)8.)9)منا وخطا وحديديا لر بطابيناس0اتالمر كشابجماع0اسيدي)

محمدابنارحالابإقليماس0اتالبنزعاملكي0ا لق0عا ألرضي0ا لالزم0الهذ ا لغرض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى 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)؛

2019بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم) يونيو) (24 أبريل إلى) (24 وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

سطات)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم)6029)وبناء)قنطرة عند ن.ك رقم)91.829)من الخط الحديدي)

الرابط بين سطات ومراكش بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

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

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



عدد)6907 - 20)ذو الحجة)1441 )10)أغسطس)2020(الجريدة الرسمية     03(1

 ملر جع)

 لعقاري0

غرقاما لق0عا مل اح0
 ألرضي0ا
بالتصميم

 سما ملالكاغلا ملفرلضاغنهما ملالكالعنالينهم

غرض

غرض

غرض

غرض

غرض

هـ

بإقليماس0ات.

بإقليماس0ات.

بإقليماس0ات.

بإقليماس0ات.

بإقليماس0ات.
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

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

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

بنارحالابإقليماس0ات

 لعنو نا:اجماع0اسيديامحمدابنارحالابإقليماس0ات

غرضافالحي0

عقارامثقلابعدةاتعرضاتا
لتقييد تالإيد عارسوما
إر ثاتالرسوماشر ء

22400
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مرسومارقما1.051).)اصادرافيا8)امناحيا لقعدةا)00)ا)1)ايوليوا1)1)(ابإعالناغنا ملنفع0ا لعام0اتق�ضيابتزليدا لدل ليرا

 لتابع0او ماع0اغفركطاباملاءا لصاوحاللشربابإقليماكلميمالبنزعاملكي0ا لق0عا ألرضي0ا لالزم0الهذ ا لغرض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)25)يناير إلى)25)مارس)2017)بجماعة أفركط)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير التابعة لجماعة أفركط باملاء)الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بجماعة أفركط بإقليم كلميم،)املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها)

بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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أرقام القطع 
األرضية

أسماء األمالك 
وأرقام رسومها

أسماء المالك أو المفترض 
أنهم المالك

العنوان
المساحة

هـ آر س

3

4

2

1

5

18

19

20

أيرامحفظ0

أيرامحفظ0

45

66

31

92

49

27

48
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب.

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

واملاء)وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

42

10

98

39

94

26

90

37

58

01

مرسومارقم)1.050).))صادرافي)9))مناحيا لقعدة))00) ))))يوليو)1)1)()بإعالناغنا ملنفع0ا لعام0اتق�ضيابتثني0ا ل0ريق)

 إلقليمي0ارقم))061)منان.ك)3+011)إلىان.ك)6+15))بجماع0ا لعو م0ابعمال0اطنج0)-)غصيل0ابجه0اطنج0)-)ت0و ن)-)

 وح يم0البنزعاملكي0ا لق0عا ألرضي0ا وحب ي0ا لالزم0الهذ ا لغرض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)20)ديسمبر)2017)إلى)19)فبراير)2018،)بجماعة العوامة بعمالة طنجة)-)

أصيلة بجهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون) وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلسالمية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم)4602)من ن.ك)3+400)إلى ن.ك)6+205)بجماعة العوامة بعمالة)

طنجة)-)أصيلة بجهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة.

املادة الثانية

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

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

إسما ملالكالعنو نهمر جعهاا لعقاري0غرقاما لق0عا ألرضي0
 مل اح0

باملترا ملربع
مالحظات

ر.ع عدد :38

G/12158

عموم األوقاف

دوار عين الدالية الصغيرة، جماعة العوامة، عمالة طنجة - أصيلة

أرض فالحية1240

ر.ع عدد :47

61/50453

األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف طنجة

دوار عين الدالية الصغيرة، جماعة العوامة، عمالة طنجة - أصيلة

أرض فالحية763

ر.ع عدد :53

61/6756

ناظر أوقاف طنجة

دوار عين الدالية الصغيرة، جماعة العوامة، عمالة طنجة - أصيلة

أرض فالحية397

املطلب مثقل بتعرض كلي تلقائي

ومعروض على القضاء للبت في 

النزاع القائم حوله

ر.ع عدد :60

G/12158

عموم األوقاف

دوار عين الدالية الصغيرة، جماعة العوامة، عمالة طنجة - أصيلة

أرض فالحية341

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

واملاء.

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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مرسومارقم)1.053).))صادرافي)9))مناحيا لقعدة))00) ))))يوليو)1)1)) 

يق�ضيابتعيينام تفيداجديدامناق0ع0اغرضي0افالحي0اغلاقابل0)

للفالح0امناغمالكا لدلل0ا وخاص0اعلىاإثراإسقاطاحقا ملمنوح0)

لهاسابقاابإقليماجرسيف.

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)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

)25)يوليو)2006()بتطبــيق الظــهــيـــر الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.784 رقم) املرسوم   وعلى 

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

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاصة بإقليم تازة)؛

1423 من محرم) (11 في) الصادر  (2.02.211  وعلى املرسوم رقم)

بإسقاط حق السيد العربي بن محمد في ملكية) ()2002 مارس) (26(

القطعة األرضية التي سبق أن منح إياها من أمالك الدولة الخاصة)

بإقليم تازة عند توزيع أرا�ضي الدولة الفالحية أو القابلة للفالحة)

خالل سنة)1976)؛

7)من) وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

22)من الصادر في) (1.72.277  الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)

 ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()خالل إجتماعيها املنعقدين بتاريخي

15)يوليو)1987)و)15)مارس)2012)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد حدوتي محمد القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

12)ر املحدثة بتجزئة صاكة والواقعة بتعاونية) الدولة الخاصة رقم)

جرسيف،) بإقليم  صاكة  بجماعة  الذهب«) »واد  الزراعي) اإلصالح 

على املرسوم املشار إليه) املمنوحة سابقا للسيد العربي محمد بناء)

أعاله رقم)2.80.784)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

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

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

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.

 (00( منارمضان) ((( صادرافي) ((759.(1  قـــر رالوزيرا لصح0ارقم)

في) 9).3900) لصادرا رقم) بتغييرا لقر را ()(1(1 ماي) (5(

بتفويضا إلمضاء) ()(1(9 غكتوبر) ((1(  (00( مناصفر) (((

ل ملصادق0اعلىا لصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3944.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات كما) )10)أكتوبر)

وقع تغييره وتتميمه)؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3944.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():
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»ا و دللا مللحق

 لنو ب ملفوضاإليهم الختصاصا لتر بي

جهة

 الدار البيضاء -

سطات.

جهة

 الدار البيضاء -

سطات

................................................................................................

.....................................................................................................................

...........................................................................................عمالة املحمدية

إقليم الجديدة

...........................................................................................

الكريم  عبد  الدكتور 

املركز  مدير  الزبيدي، 

اإلقليمي  االستشفائي 

بالجديدة بالنيابة.

......................................................

.....................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من رمضان)1441 )5)ماي)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

(00( مناشو ل) ((( في) صادرا ((837.(1 رقم) لوزيرا لصح0ا  قـــر را

في) 9).)368) لصادرا رقم) بتغييرا لقر را ()(1(1 يونيو) (0(

بتفويضا إلمضاء) ()(1(9 غكتوبر) ((1(  (00( مناصفر) (((

ل ملصادق0اعلىا لصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3682.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات كما) )10)أكتوبر)

وقع تغييره وتتميمه)؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)3682.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

» و دللا مللحق

 لنو ب ملفوضاإليهم الختصاصا لتر بي

 جهة

سوس - ماسة

جهة

سوس - ماسة

.............................................................................................................

عمالة أكادير -

إداوتنان

مندوب  قدار،  رشدي  الدكتور 

- أكادير  بعمالة  الصحة   وزارة 

إداوتنان بالنيابة.

......................................................

............................................................................................................

.................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1441 )4)يونيو)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــر رالوزيرا لصح0ارقما1).838)اصادرافيا9احيا لقعدةا)00)

)فاتحايوليوا1)1)(ابتفويضا إلمضاء

وزير الصحة،

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

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن الشريفي،)مدير املدرسة الوطنية للصحة)

عن) نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالنيابة،) الصحة  بوزارة  العمومية 

وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة للمدرسة)

املذكورة بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات)

داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد حسن الشريفي اإلمضاء)أو التأشير على)

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املفوضة إليه برسم)

ميزانية وزارة الصحة الخاصة باملدرسة الوطنية للصحة العمومية.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد حسن الشريفي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

سلوى ابن الخير،)الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية)

بالنيابة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3471.19 

الصادر في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)9)ذي القعدة)1441))فاتح يوليو)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــر رالوزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1).707))صادرافي)

9)حيا لقعدة))00)))فاتحايوليو)1)1)())بتفويضا إلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املفتش العام للمالية بالنيابة،) يفوض إلى السيد ابراهيم غريب،)

وإصالح) واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)

اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ذي القعدة)1441))فاتح يوليو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــر رالوزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1).705))صادرافي

بتتميما لقر ر ()(1(1 يوليو) (7(  (00( حيا لقعدة) منا ((5 

 (00( ربيــــعا أللل) مــــنا ((8 فـــــي) 9).3703) لصــــادرا رقـــم)

)6))نوفمبر)9)1)()بتفويضا إلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من ربيع (28 الصادر في) (3743.19  بعد االطالع على القرار رقم)

األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

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

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)3743.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()):

»املادة األولى.)-)يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير)

»املباشرة التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن وزير االقتصاد واملالية)

 »وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق القضائية املتعلقة بمتابعة القضايا

»املثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم اململكة بما في ذلك اإلمضاء)

»على مذكرات النقض):
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 ملفوضاإليهم الختصاصا لتر بي

...................................................................

 لنو ب ملفوضاإليهم الختصاصا لتر بي

.......................................................................................................

 ميناء طنجة -

املتوسط

مدير مليموني،  رشيد  السيد   - 

- طنجة  مليناء   الجمارك 

املتوسط

- .................................... ؛

- .................................... ؛

- السيد املصطفى غانم، مدير الصادرات 

لطنجة - املتوسط ؛

- .................................... ؛

.......................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ذي القعدة)1441 )7)يوليو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في صادرا ((706.(1  قـــر رالوزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)

بتتميما لقر ر ()(1(1 يوليو) (7(  (00( حيا لقعدة) منا ((5 

 رقم)9).3706) لصادرافي)8))مناربيعا أللل))00) )6))نوفمبر)9)1))

بتفويضا إلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من ربيع (28 الصادر في) (3746.19  بعد االطالع على القرار رقم)

األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)كما وقع تغييره)؛

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

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)3746.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()):

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (- »املادة األولى.)

 »نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة

»للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة):

 لنو ب ملفوضاإليهم

- .................................... ؛- .................................... ؛

الجهوي املدير  بتبرتين،  حسن  السيد   - 

للدار البيضاء - سطات.

- .................................... ؛

- .................................... ؛

- .................................... ؛

- .................................... ؛

- اآلمر بالصرف باملحمدية )شاغر( ؛

- .................................... ؛

- .................................... ؛- .................................... ؛

- السيد رشيد مليموني، مدير الجمارك مليناء 

طنجة - املتوسط.

- .................................... ؛

- .................................... ؛

- السيد املصطفى غانم، مدير الصادرات لطنجة - املتوسط ؛

- .................................... ؛

- .................................... ؛- .................................... ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ذي القعدة)1441 )7)يوليو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قر رالوزيرا لشؤلنا وخارجي0ال لتعالنا إلفريقيال ملغارب0ا ملقيمين)

(00( حيا لقعدة) منا ((6 في) صادرا ((757.(1 رقم)  باوخارجا

)8)يوليو)1)1)))بتفويضا إلمضاء.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

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

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛
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 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441

الخارجية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رئيس مصلحة األمر بصرف) إلى السيد توفيق حفيظ،) يفوض 

نفقات املوظفين بمديرية املوارد البشرية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين)

بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى)

للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على) املثبتة  الوثائق 

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية)

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد توفيق حفيظ اإلمضاء)نيابة عن وزير الشؤون)

الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر)

الصادرة ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي)

تراب) بمأموريات داخل مجموع  للقيام  بالخارج  املقيمين  واملغاربة 

اململكة وخارجها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ذي القعدة)1441 )8)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

قر رالوزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليما لعاليال لبحث)

 لعلميا لناطقا لرسمياباسما وحكوم0ارقم)1).809))صادرافي)

8))مناحيا لقعدة))00) )1))يوليو)1)1)()بتفويضا إلمضاء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،

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

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

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 من رمضان) (30 الصادر في) (2.13.439 وعلى املرسوم رقم)

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة) ()2013 أغسطس) (8(

السيارات باملنطقة الحرة األطلسية)؛

 1434 من رمضان) (30 الصادر في) (2.13.440 وعلى املرسوم رقم)

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة) ()2013 أغسطس) (8(

السيارات باملنطقة الحرة لطنجة)؛

 1434 من رمضان) (30 الصادر في) (2.13.441 وعلى املرسوم رقم)

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة) ()2013 أغسطس) (8(

السيارات بالدار البيضاء)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.17.672)الصادر في)18)من ربيع األول)1439

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات) ()2017 ديسمبر) (7(

املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.18.734)الصادر في)27)من ربيع األول)1440

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات) ()2018 ديسمبر) (5(

املتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة)؛

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

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع التكوين) يفوض إلى السيد عرفات عثمون،)

املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة على الدبلومات)

املسلمة من قبل مؤسسات التكوين املنهي املحدثة بموجب املراسيم)

 الحاملة أرقام)2.13.439)و)2.13.440)و)2.13.441)و)2.17.672)و)2.18.734

املشار إليها أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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 قر رالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

 رقم)1).761))صادرافي)8))مناحيا لقعدة))00) )1))يوليو)1)1))

بتغييراقر رالزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريارقم)15.19)) لصادر)

118)() لقا�ضي) دي مبر) ((6(  (0(9 مناحيا وذ 0) ((7 في)

بت ليماق0ع0افالحي0امناغمالكا لدلل0ا وخاص0األحدالرث0)

 ملمنوح0الهاسابقاابوالي0اجه0امر كش)-)تان يفت)-) وحوز.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

الشريف) الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

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

)29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم رقم)2.06.788)الصادر في)20)من ذي الحجة)1427 

لالستفادة) احمد  ايديحيا  السيد  بتعيين  القا�ضي  ()2007 يناير) (10(

والواقعة بتجزئة تبوهنيت،) (47 من القطعة األرضية الفالحية رقم)

جماعة سيدي عبد هللا غيات بإقليم مراكش)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)105.09)الصادر في

2008()القا�ضي بتسليم قطعة) 1429 )16)ديسمبر) 17)من ذي الحجة)

سابقا) له  املمنوحة  ورثة  الخاصة ألحد  الدولة  أمالك  من  فالحية 

بوالية جهة مراكش)-)تانسيفت)-)الحوز)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)5)يناير)2006،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)105.09)الصادر في)17)من ذي الحجة)1429 )16)ديسمبر)2008():

»املادة األولى.)-)تسلم السيدة لال فاطمة بوكدال القطعة الفالحية)

»من أمالك الدولة الخاصة رقم)47)املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة)

»بتعاونية اإلصالح الزراعي)»باب الربح«)بجماعة سيدي عبد هللا غيات)

على املرسوم املشار املمنوحة سابقا لزوجها بناء)  »بإقليم مراكش،)

1427 الحجة) ذي  من  (20 في) الصادر  (2.06.788 رقم) أعاله   »إليه 

»)10)يناير)2007(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قر رالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات
 رقم)1).)76))صادرافي)8))مناحيا لقعدة))00) )1))يوليو)1)1))

بتغييراقر رالزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريارقم))).5)))) لصادر)
في)9))مناجمادىا ألللى))03) )3)ماي)))1)() لقا�ضيابت ليم)
ق0ع0افالحي0امناغمالكا لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0)

لهاسابقاابوالي0اجه0امر كش)-)تان يفت)-) وحوز.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

الشريف) الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

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

)29)ديسمبر)1972()؛

1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.788 رقم) املرسوم   وعلى 

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

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

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1225.11)الصادر في

القا�ضي بتسليم قطعة) ()2011 ماي) (3(  1432 من جمادى األولى) (29

سابقا) له  املمنوحة  ورثة  الخاصة ألحد  الدولة  أمالك  من  فالحية 

بوالية جهة مراكش)-)تانسيفت)-)الحوز)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)29)يونيو)2007،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1225.11)الصادر في)29)من جمادى األولى)1432 )3)ماي)2011():

»املادة األولى.)-)يسلم السيد محمد األشكر القطعة الفالحية من)

13)املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة) »أمالك الدولة الخاصة رقم)

 »بتعاونية اإلصالح الزراعي)»باب الربح«)بجماعة سيدي عبد هللا غيات

»بإقليم مراكش،)املمنوحة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه)

»أعاله رقم)2.80.788)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((76(.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

 1397 12)من ربيع اآلخر) الصادر في) (2.76.511 وعلى املرسوم رقم)
من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 )فاتح أبريل)
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليمي)

مراكش وقلعة السراغنة)؛

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

 وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)15)ماي))1992
)و)16)نوفمبر)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة ربيعة الحسناوي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)
الخاصة رقم)13)املحدثة بتجزئة تساوت والواقعة بتعاونية اإلصالح)
الزراعي)»ابسيبيسة«)بجماعة الدشرة بإقليم قلعة السراغنة،)املسلمة)
سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.511)بتاريخ))

12)من ربيع اآلخر)1397))فاتح أبريل)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را
 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((763.(1  ل لغاباتارقم)
يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(
 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

جمادى) من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم  وعلى 
املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25( اآلخرة)1427 
 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392
املستفيدين) الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  )20)ديسمبر)1972()
من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص)

بإقليم مراكش)؛

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

 وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)15))ماي)1992
و)16)نوفمبر)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  فاظمة  واحي  ايت  السيدة  تسلم 
املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية) (9 الدولة الخاصة رقم)
قلعة) بإقليم  العطاوية،) بجماعة  زعير«) »سيدي  الزراعي) اإلصالح 
السراغنة املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.72.463)بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را
 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((760.(1  ل لغاباتارقم)
يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(
 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

جمادى) من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم  وعلى 
املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25( اآلخرة)1427 
 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 1397 من شوال) (16 في) الصادر  (2.77.310 وعلى املرسوم رقم)

املستفيدين) الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  )30)سبتمبر)1977()

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

بإقليم قلعة السراغنة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  بويا  السعدية  السيدة  تسلم 

املحدثة بتجزئة تماللت والواقعة بتعاونية) (16 الدولة الخاصة رقم)

قلعة) بإقليم  الشرقية  زمران  بجماعة  »العليا«) الزراعي) اإلصالح 

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

رقم)2.77.310)الصادر في)16)من شوال)1397 )30)سبتمبر)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((765.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛
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 1397 من شوال) (16 في) الصادر  (2.77.310 وعلى املرسوم رقم)

املستفيدين) الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  )30)سبتمبر)1977()

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

بإقليم قلعة السراغنة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة عائشة اروى القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  تماللت  بتجزئة  املحدثة  (25 رقم) الخاصة 

قلعة) بإقليم  الشرقية  زمران  بجماعة  »العليا«) الزراعي) اإلصالح 

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

رقم)2.77.310)الصادر في)16)من شوال)1397 )30)سبتمبر)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((766.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

 1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.779 رقم) املرسوم  وعلى 

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

بإقليم الخاص  الدولة  ملك  من  للفالحة  القابلة  أو   الفالحية 

قلعة السراغنة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  كحوا�ضي  زوبيدة  السيدة  تسلم 

والواقعة) رحال  سيدي  بتجزئة  املحدثة  (34 رقم) الخاصة  الدولة 

بجماعة زمران بإقليم قلعة) »الرحالية«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)

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

رقم)2.80.779)بتاريخ)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

(00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((767.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

بإقليم سابقاا لها لرث0ا ملمنوح0ا ألحدا   لدلل0ا وخاص0ا

قلع0ا ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

الشريف) الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

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

)29)ديسمبر)1972()؛
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1397 من شوال) (15 في) الصادر  (2.77.311  وعلى املرسوم رقم)

تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1977 سبتمبر) (29(

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

قلعة السراغنة)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2751.09)الصادر)

في)16)من ذي القعدة)1430 )4)نوفمبر)2009()القا�ضي بتسليم قطعة)

فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املسلمة له سابقا بوالية)

جهة مراكش)-)تانسيفت)-)الحوز)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  الوراقي  الكريم  عبد  السيد  يسلم 

الدولة الخاصة رقم)101)املحدثة بتجزئة تماللت والواقعة بتعاونية)

بإقليم) بجماعة زمران الشرقية  »العهد الجديد«) الزراعي) اإلصالح 

 قلعة السراغنة،)املسلمة سابقا ألمه بناء)على القرار املشار إليه أعاله

رقم)2751.09)الصادر في)16)من ذي القعدة)1430 )4)نوفمبر)2009(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((768.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

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

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

بإقليم مراكش)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة زهرة بنجعا القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)15)املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»سيدي زعير«)بجماعة ادزوز بإقليم قلعة السراغنة،)املسلمة)

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

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((769.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

 وعلى املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

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

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

بإقليم مراكش)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد الحسن الحداد القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)131)املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»سيدي أحمد«)بجماعة ادزوز بإقليم قلعة السراغنة،)املسلمة)

 سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.72.463)بتاريخ)

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ل ملياه) ل لتنمي0ا لقرلي0ا ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا قر را

 (00( مناحيا لقعدة) ((8 صادرافي) ((771.(1  ل لغاباتارقم)

يق�ضيابت ليماق0ع0افالحي0امناغمالك) ()(1(1 يوليو) ((1(

 لدلل0ا وخاص0األحدالرث0ا ملمنوح0الهاسابقاابإقليماقلع0)

 ل ر أن0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى) من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم  وعلى 
املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25( اآلخرة)1427 
 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392
املستفيدين) الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  )20)ديسمبر)1972()
من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص)

بإقليم مراكش)؛

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

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة السعدية))بوكال))القطعة الفالحية من أمالك الدولة)
الخاصة رقم)13)املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية اإلصالح)
الزراعي)»سيدي زعير«)بجماعة ادزوز بإقليم قلعة السراغنة،)املسلمة)
 2.72.463 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا 

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 (00( حيا لقعدة) منا ((7 في) صادرا ((8(6.(1 رقم)  لعلميا

)9)يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

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

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Sciences de gestion(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy in entreprise 

management, préparé et délivré au siège de Wuhan 

University(of(technology(-(République(populaire(de(Chine(

le( 20( juin( 2018,( assorti( du( diplôme( du( master,( filière( : 

finances(audit(et(contrôle(de(gestion,(délivré(par(la(Faculté(

des(sciences(juridiques,(économiques(et(sociales(-(Meknès.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 )9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا

 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8(7.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie(تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا،)الشهادة التالية في
 : électrique(et(informatique(industrielle

– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : génie  
électrique(et(informatique(industrielle,(préparé(et(délivré(
au siège de l’Université(Lille(I(-(sciences(et(technologies(-(
Institut(universitaire(de(technologie(de(Lille(-(France(-( le(
21(septembre(2011,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8(8.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6907 - 20)ذو الحجة)1441 )10)أغسطس)2020(الجريدة الرسمية   0338

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Informatique(appliquée(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Master( diplôme( de( fin( d’études( en( technologie( en(
informatique( appliquée,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( l’Université( de( Changchun( des( sciences( et( de( la(
technologie( -( République( populaire( de( la( Chine( - 
le 2 juillet 2012,

علوم) (: املسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 
الرياضيات واملعلوميات املسلمة من كلية العلوم بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8(9.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Physique(fondamentale(et(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

 : applications

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention(:(physique(fondamentale(et(applications,(préparé(

et délivré au siège de l’Université( de( Nantes( -( France( - 

le 1er avril 2019, assorti du diplôme de licence sciences 

physiques( et( chimiques,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université(Aix(-(Marseille(II(-(Aix(-(en(-(Provence(-(France(- 

le(20(novembre(2007,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا

 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8(1.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في) التالية  الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

 : Génie(informatique

–(Degree(of(bachelor(of(engineering(-(computer,(préparé(et(

délivré(au(siège(de(Mc(Gill(University(Montréal(-(Canada(- 

le(28(octobre(2004,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا

 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8((.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

 : Sciences(physiques(et(chimiques

–(Diplôme( de( licence( sciences( physiques( et( chimiques,(

préparé et délivré au siège de l’Université Aix-Marseille(II(- 

Aix(-(en(-(provence(-(France(-(le(20(novembre(2007,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا

 (00( حيا لقعدة) منا ((( في) صادرا ((8((.(1 رقم)  لعلميا

)3))يوليو)1)1)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Sciences(agronomiques(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy, préparé et délivré au 
siège( de( University( of( Arkansas( -Fayetteville( -( USA( - 
le 14 mai 2016 ,

مشفوعة بشهادة مهندس الدولة من املدرسة الوطنية للفالحة)
بمكناس،)مسلك):)علوم وتقنيات اإلنتاج النباتي)-)مكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ذي القعدة)1441 )13)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
(00( مناحيا لقعدة) ((9 ( في) صادرا ((518.(9   لعلميارقم)
في) 6).))30) لصادرا رقم) بنسخا لقر را ()(1(1 يوليو) ((((
معادل0) بتحديدا ()(1(6 دي مبر) (((  (038 ربيعا أللل) ((
بي0ريا مل لم0امنامعهدا وح ن) بشهادةادكتورا شهاد تا

 لثانياللزر ع0ال لبي0رة. 

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

قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  على  االطالع  بعد 
رقم)1.93.230)الصادر في)19)من ربيع اآلخر)1414 )6)أكتوبر)1993()
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

(،)1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى))املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 

)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعــــد استشـــارة اللجنــــة القــطاعـــية لعلوم الصحــة املنعقدة بتاريخ)

28)ديسمبر)2018)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تنسخ على النحو التالي مقتضيات القرار رقم)3421.16)الصادر في

2)ربيع األول)1438 )2)ديسمبر)2016()بتحديد معادلة الشهادة التالية):

»( –(Qualification( baccalauréat( en( médecine( vétérinaire, 
délivrée par l’Académie d’Etat zoovétérinaire de Kharkiv(- 
Ukraine( -( le( 30( juin( 2015,( assortie( d’une( attestation( de 
réussite au contrôle de connaissances et de compétences 
délivrée(par(l’Institut(agronomique(et(vétérinaire(Hassan(II 
de(Rabat(-(le(19(mai(2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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نصوصاخاص0

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

قر رالوزيرا لتجهيزال لنقلال للوجي تيكال ملاء)رقم)1).751))صادر)
1)1)()بإحد ثاإعد د) )00) )9)يوليو) 7))مناحيا لقعدة) في)

مؤقتالورشاسداسيدياعبوابإقليماتالنات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

1.59.351)الصادر في فاتح جمادى) بناء)على الظهير الشريف رقم)
اآلخرة)1379 )2)ديسمبر)1959()بشأن التقسيم اإلداري للمملكة،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

األولى) جمادى  فاتح  في  الصادر  (2.15.40 رقم) املرسوم  وعلى 
بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها) ()2015 )20)فبراير)  1436

والعماالت واألقاليم املكونة لها)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 )2)ديسمبر)

والالتمركز اإلداري)؛

 1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم  وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  )28)أبريل)2017()

واللوجيستيك واملاء)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 
األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 )25)نوفمبر)

املصالح باإلدارات العمومية)؛

 1396 من محرم) (17 في) الصادر  (2.75.864 وعلى املرسوم رقم)
)19)يناير)1976()بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا)

في مختلف الوزارات)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1052 رقم) املرسوم  وعلى 
موظفي) بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  )2)فبراير)1998()
لحاجيات) الخاصة  سياراتهم  استعمال  عن  الدولة  ومستخدمي 

املصلحة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 رجب) (2 في) الصادر  (2.19.1094 رقم) املرسوم  وعلى 
)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)؛

املاء) و  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 
1436 من شوال) (13 الصادر في) (2817.15 رقم)  والبيئة املكلفة باملاء)
2015()بتحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة) )30)يوليو)

للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

يحدث ابتداء)من فاتح ماي)2020،)وتحت إشراف مدير التجهيزات)
املائية إعداد مؤقت تناط به مهمة اإلشراف على أشغال إنجاز مشروع)

سد سيدي عبو بإقليم تاونات.

املادة الثانية

تبلغ تكاليف إنجاز مشروع سد سيدي عبو بإقليم تاونات حوالي)
ألف ومائتي مليون درهم))1200)مليون درهم(.

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام)
في حكم قسم باإلدارة املركزية،)ويتألف من املصالح التالية):

- املصلحة التقنية ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- مصلحة الردوم والحقن.

تدخل املصالح السالف ذكرها فيما يخص التعويض عن املهام في)
حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام) اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،) لهذه  تسند 
التالية):

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -
املواصفات الخاصة والطرق التقنية ؛

- مراعاة احترام برامج اإلنجاز )مراقبة الطاقة البشرية والبناء( ؛

- تيهيء جرادات األشغال والحسابات الشهرية والنهائية ؛

- تهييئ جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

- إبرام الصفقات املتعلقة بأشغال إعادة بناء املنشآت املوجودة 
بحقينة السد وتهيئتها ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛

- التشغيل الصناعي للمعدات الكهروميكانيكية وتتبع عملية ملئ 
الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية.
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املادة الخامسة

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

في) طبقا للشروط املنصوص عليها  بالنسبة لهذا اإلعداد،) املركزية 

ذي) من  (28 في) الصادر  (2.11.681 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم 

الحجة)1432 )25)نوفمبر)2011().

املادة السادسة

ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء)األشغال بالسد أي حوالي)

نهاية شهر ماي)2026،)يجسد هذا االنتهاء)بقرار لوزير التجهيز والنقل)

واملالية وإصالح) االقتصاد  وزير  يؤشر عليه  واملاء،) واللوجيستيك 

اإلدارة.

املادة السابعة

من ابتداء) القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى   يعهد 

فاتح ماي)2020.

املادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 )9)يوليو)2020(.

اإلمضاء . عبد القادر اعمارة.


