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رقم 4066.19 صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( 
بتغيير وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 336.14 الصادر في 
3 ربيع اآلخر 1435 )3 فبراير 2014( املتعلق بتنظيم صيد بعض األصناف 
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بعض  صيد  بتنظيم  املتعلق   )2014 فبراير   3(  1435 اآلخر  ربيع   3

األصناف البحرية داخل املنطقة البحرية الواقعة في املحيط األطل�سي 

520بين فركليك ولكزيرة................................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 رقم 4132.19 صادر في 29 من ربيع اآلخر 1441 )26 ديسمبر 2019(

1154.88 رقم  التجارية  واملالحة  البحري  الصيد  وزير  قرار   بتغيير 

الحجم  بتحديد   )1988 أكتوبر   3(  1409 صفر  من   20 في  الصادر 

520التجاري األدنى ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية املغربية. 
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وفمليله) فلق3ويةى وفلتنآيةى فلبح3يى وفلصيدى فلفالحةى لوزي3ى ق3فرى
 8  8 فام3) ربيعى منى ((( في) صلارى ( 365.89 رقم) وفلغلبلتى
)3))ايسآرب)389)()بتغييبىق3فرىوزي3ىفلفالحةىوفلصيدىفلبح3ي)
اربف 3) 38))  ((( 8 (5 ربيعىفام3) (( فلصلارىفي) رقم) 5.8)))
فملتعلقىبتنظيمىصيدىبعضىفألصنلفىفلبح3يةىافملىفملنطقة)
وموالي) رويسةى بينى فألطل�سيى فملحيطى فيى فلوفقعةى فلبح3يةى

بوزرقطون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)335.14 
الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014()املتعلق بتنظيم صيد)
بعض األصناف البحرية داخل املنطقة البحرية الواقعة في املحيط)

األطل�سي بين رويسة وموالي بوزرقطون)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادتين)4)و)5)من القرار املشار إليه)
أعاله رقم)335.14)الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014():

 »املادة)4.)-)يرخص).........................)حمولتها عن ثالث))3()وحدات
»............................................................................................)القرار.

)الباقي ال تغيير فيه.(

وحدات ()3( حمولتها ثالث) (............................... يمكن) (- (.5  »املادة)
»................................................................................)الجاري به العمل.«

املادة الثانية

في) املنصوص عليها  املؤقت  املنع  سنوات مدة  ()5( تمدد لخمس)
 املادة)6)من قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)335.14)الصادر
املتعلق بتنظيم صيد بعض) ()2014 فبراير) (3( 1435 ربيع اآلخر) (3 في)
األصناف البحرية داخل املنطقة البحرية الواقعة في املحيط األطل�سي)

بين رويسة وموالي بوزرقطون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق3فرىلوزي3ىفلفالحةىوفلصيدىفلبح3يىوفلتنآيةىفلق3ويةىوفمليلهىوفلغلبلت)
رقم)366.89 )صلارىفي))))منىربيعىفام3)8  8 )3))ايسآرب)389)) 
بتغييبىوتتآيمىق3فرىوزي3ىفلفالحةىوفلصيدىفلبح3يىرقم) 6.8)) 
فلصلارفي)))ربيعىفام3)5) 8 )))اربف 3) 38)()فملتعلقىبتنظيم)
صيدىبعضىفألصنلفىفلبح3يةىافملىفملنطقةىفلبح3يةىفلوفقعة)

فيىفلبح3ىفألبيضىفملتوسطىبينىوفاىأمط3ىوتآ3فبط.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)336.14 
الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014()املتعلق بتنظيم صيد)
البحر) في  الواقعة  البحرية  البحرية داخل املنطقة  بعض األصناف 

األبيض املتوسط بين واد أمطر وتمرابط كما تم تغييره)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (8 و) (5 و) (4 املواد) مقتضيات  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
 القرار املشار إليه أعاله رقم)336.14)الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435

)3)فبراير)2014():

 »املادة)4.)-)يرخص).................)تقل حمولتها عن ثالث))3()وحدات
»............................................................................................)القرار.

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)5.)-)يرخص)........................)تفوق حمولتها ثالث))3()وحدات
».................................................................................)الجاري به العمل.

»املادة)8.)-)يمنع).................................................................................

 » - شبكة .............................................................................................
» ...................................................................... أو يفوق 14 ؛

» - شبكة العمق ؛

» - كل شبكة أو آلة أو أداة للصيد أخر  ممنوعة طبقا للتشريع 
»والتنظيم الجاري بهما العمل.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

في املنصوص عليها  املؤقت  املنع  سنوات مدة  ()5(  تمدد لخمس)
336.14 رقم) البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  من  (6  املادة)
الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014()املتعلق بتنظيم صيد)
البحر) في  الواقعة  البحرية  البحرية داخل املنطقة  بعض األصناف 

األبيض املتوسط بين واد أمطر وتمرابط.

نصوصىعلمة
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وفمليله) فلق3ويةى وفلتنآيةى فلبح3يى وفلصيدى فلفالحةى لوزي3ى ق3فرى
 8  8 فام3) ربيعى منى ((( في) صلارى ( 367.89 رقم) وفلغلبلتى
)3))ايسآرب)389)()بتغييبىق3فرىوزي3ىفلفالحةىوفلصيدىفلبح3ي)
اربف 3) 38))  (((  8 (5 ربيعىفام3) (( فلصلار) رقم) 7.8)))
فملتعلقىبتنظيمىصيدىبعضىفألصنلفىفلبح3يةىافملىفملنطقة)

فلبح3يةىفلوفقعةىفيىفملحيطىفألطل�سيىبينىا3كليكىولكزي3 .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)337.14 

الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014()املتعلق بتنظيم صيد)

بعض األصناف البحرية داخل املنطقة البحرية الواقعة في املحيط)

األطل�سي بين فركليك ولكزيرة)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادتين)3)و)4)من القرار املشار إليه)

أعاله رقم)337.14)الصادر في)3)ربيع اآلخر)1435 )3)فبراير)2014():

 »املادة)3.)-)يرخص)..........................)حمولتها عن ثالث))3()وحدات

»............................................................................................)القرار.

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)4.)-)يمكن)....................................)حمولتها ثالث))3()وحدات

».................................................................................)الجاري به العمل.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 8  8 منىربيعىفام3) ((9 صلارىفي) ( 8((.89 ق3فرىلوزي3ىفلفالحةىوفلصيدىفلبح3يىوفلتنآيةىفلق3ويةىوفمليلهىوفلغلبلتىرقم)

 8 39 3))منىصف3) فلصلارىفي) (885 .88 بتغييبىق3فرىوزي3ىفلصيدىفلبح3يىوفملالحةىفلتجلريةىرقم) ()(389 ايسآرب) ((6(

)))أكتوب3)8988()بتحد دىفلحجمىفلتجلريىفألانىىألصنلفىفألسآلكىفملصطلا ىفيىفمليلهىفلبح3يةىفملغ3بية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الصيد البحري واملالحة التجارية رقم)1154.88)الصادر في)20)من صفر)1409 )3)أكتوبر)1988()

بتحديد الحجم التجاري األدنى ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية املغربية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وخامعتها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1409 20)من صفر) الصادر في) (1154.88  تغير على النحو التالي مقتضيات الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله رقم)

)3)أكتوبر)1988():
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ربيع اآلخر)1441 )26)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

)فلبلقيىالىتغييبىايه.(

»فلجدولىفمللحقىبق3فرىوزي3ىفلصيدىفلبح3يىوفملالحةىفلتجلريةىرقم)88. 885)فلصلارىفي)

»3))منىصف3)39 8 )))أكتوب3)8988()بتحد دىفلحجمىفلتجلريىفألانىىألصنلفىفألسآلك)

»فملصطلا ىفيىفمليلهىفلبح3يةىفملغ3بية

)فلبلقيىالىتغييبىايه.(
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نصوصىملصة

 مق3رىلوزي3ىفلتجهيزىوفلنقلىوفللوخيستيكىوفمللء)رقم)89. )8 )صلارىفي)3))منىربيعىفام3)8  8 )87)ايسآرب)389))

بللتخليىعنىملكيةىفلقطعىفألرضيةىفلالزمةىلبنلء)سدىم3وبىبإقليآيىفلع3فئشىوتطوفن

وزير التجهيز والنقل واللوخيستيك واملاء،

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

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.13.511)الصادر في)18)من ذي القعدة)1434 )20)سبتمبر)2013()بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي ببناء)

سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.511)الصادر في)19)من صفر)1437))فاتح ديسمبر)2015()بإعالن تجديد املنفعة العامة القاضية)

ببناء)سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.1090)صادر في)13)من خماد  األولى)1441 )9)يناير)2020()بإعالن تجديد))املنفعة العامة القاضية)

ببناء)سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)6)فبراير إلى)8)أبريل)2019)بجماعات أربعاء)عياشة وبني عروس بإقليم)

العرائش والخروب بإقليم تطوان)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية املبينة بالجدول صحبته واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/2000)املضافة)

إلى أصل هذا املقرر):
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان

ذوو الحقوق السطحية
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5(( الجريدة الرسميةعدد)6853 - 8)خماد  اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020( 

املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء: عبد القادر اعمارة.

فإلذنىبآآلرسةىفلهندسةىفملعآلرية

في) صادر  (158.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4259 
املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرخة  الحامل  ليون�سي  للسيد يوسف 
(- مسلمة من الحامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
أوكرانيا بتاريخ)25)ماي)2012،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه)

بمدينة طنجة.

*
*  *

في صادر  (159.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4466 
للسيد عبد الرحمان لعوينة الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)14)مارس)2019،)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة العيون.

*
*  *

في) صادر  (160.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4467 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  املومني  الحبيب  للسيد 

املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)14)مارس)2019،)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في) صادر  (161.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4468 

للسيد عمر صرحان الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
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في) صادر  (162.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4474 
للسيدة صوفيا بنعمران الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
(،2016 يونيو) (16 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

في) صادر  (163.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4475 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  حيزون  عدنان  للسيد 
(،2012 نوفمبر) (8 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بإقليم الفقيه بن صالح.

*
*  *

في صادر  (164.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4476 
للسيد عمر الحلو الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
أن يحمل) (،2015 يوليو) (7 الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر  (165.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4477 
للسيد أحمد حمد الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)27)سبتمبر)2018،)أن يحمل)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة تمارة.

*
*  *

في) صادر  (166.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4478 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الحمدي  أنس  للسيد 
(،2019 يونيو) (25 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *

في) صادر  (167.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4479 

للسيد ياسين البوار�سي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

(،2019 يوليو) (17 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *

في) صادر  (168.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4480 

للسيد زيد زروال الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة تازة.

*

*  *

في) صادر  (169.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4481 

()HMONP( للسيد ياسين اليوسفي الحامل لدبلوم مهندس معماري)

مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 ديسمبر) (6

بمدينة) مكتبه  خعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

مراكش.

*

*  *

في) صادر  (170.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 

11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4483 

للسيد مصطفى الشاكي الحامل لدرخة املاستر في الهندسة املعمارية)

بتاريخ) أوكرانيا  (- للفيف) البوليتقنية  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

2017،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) 30)ديسمبر)

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *
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في) صادر  (171.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4484 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  االبراهيمي  وديع  للسيد 
(،2011 يونيو) (23 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة تاوريرت.

*
*  *

في) صادر  (172.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4490 
من مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  ابضالص  حمزة   للسيد 
Universidad Cardenal Herrera CEU)-)إسبانيا بتاريخ)9)يونيو)2016،)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبه بمدينة طنجة.

*
*  *

في) صادر  (173.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4491 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  زكراوي  سارة  للسيدة 
(،2019 يونيو) (25 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

في) صادر  (174.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4492 
للسيدة زينب ركام الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *

في) صادر  (175.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4496 
للسيدة يسرا بن صالح الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
(،2018 27)أكتوبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع خعل مكتبها بمدينة طنجة.

*

*  *

في) صادر  (176.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموخب 
11)من خماد  األولى)1441 )7)يناير)2020()يرخص تحت عدد)4497 
للسيد عمر العلجي الحامل لدرخة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
 من الجامعة الوطنية للبناء)والهندسة املعمارية بكييف)-)أوكرانيا بتاريخ
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 يونيو) (30
بمدينة) مكتبه  خعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

القنيطرة.


