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صندوق التوظيف الجماعي للت نيد.
 قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1786.20 صادر في 21 من
ذي القعدة 1441 )13 يوليو 2020( بتحديد الكيفيات التي ينجز وفقها 
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات ضمان مخاطر التمويل 
4549والشروط و القواعد االحترازية واملراقبة املتعلقة بها ..............................
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املنطقة الساحلية األطلسية أزمور - البئر الجديد )الجزء األول( وبنزع 
ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض بجماعتي سيدي علي بن حمدوش 

 ................................................... 4551وشتوكة بدائرة أزمور بإقليم الجديدة.
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مرسوم رقم 2.20.463 صادر في 13 من ذي الحجة 1441 )3 أغسطس 2020( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع تثنية السكة الحديدية 
بين الدار البيضاء ومراكش - مقطع سطات واخميسات الشاوية من 
ن.ك 79.500 إلى ن.ك 80.150 وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 

 .......................... 4569لهذا الغرض بجماعة مزامزة الجنوبية بإقليم سطات.
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بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بحذف املمر رقم 6035 وبناء قنطرة 
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بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  ومراكش 

4570سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.................................................... 

عمالة فاس. - نزع رلكية ق4ع غرضية.

مرسوم رقم 2.20.465 صادر في 13 من ذي الحجة 1441 )3 أغسطس 2020( 
 503 رقم  الجهوية  الطريق  بتثنية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
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غزرور. - تاريخ افتتاح املحافظة على األرالك العقارية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2214.20 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( 

4573بتحديد تاريخ افتتاح املحافظة على األمالك العقارية بأزمور .................

املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1898.20 
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4573املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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4574املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1900.20 
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4575املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1901.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4575املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1902.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4576املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1903.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4576املعادالت بين الشهادات .........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1904.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4577املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1905.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4577املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1906.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4578املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1907.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4578املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1908.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4579املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1909.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4579املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1910.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4580املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1911.20 

صادر في 25 من ذي القعدة 1441 )17 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4580املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1928.20 

صادر في 29 من ذي القعدة 1441 )21 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4581املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1929.20 

صادر في 29 من ذي القعدة 1441 )21 يوليو 2020( بتحديد بعض 

4581املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

إقليم زاكورة. - التخلي عن رلكية ق4ع غرضية.

في  صادر   1834.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

22 من ذي القعدة 1441 )14 يوليو 2020( بالتخلي عن ملكية القطع 

األرضية الالزمة لبناء سد اكدز )املنطقة املتواجدة بين منطقة استخراج 

مواد البناء رقم 1 والطريق املؤدية إلى السد ومنطقة استخراج مواد 

 .................................................................... 4582البناء رقم 2( بإقليم زاكورة.

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2192.20 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 

)5 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4585الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2193.20 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 

)5 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4585الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2194.20 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 

)5 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4585الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2195.20 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 

)5 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4585الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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2).4786)صادر في) قمار لوزيم االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)

4))رن ذي القعدة)4224 )43)يوليو)2)2)()بتحديد الكيفيات)

التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للت نيد عمليات)

 ضمان رخاطم التمويل والشموط و القواعد االحترازية واملماقبة

املتعلقة بها.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) األصول،) بتسنيد  املتعلق  (33.06 رقم) القانون  على  بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.08.95)الصادر في)20)من شوال)1429 

)20)أكتوبر)2008()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة األولى منه)؛

 1431 رجب) من  (17 في) الصادر  (2.08.530 رقم) املرسوم  وعلى 

)30)يونيو)2010()بتطبيق القانون رقم)33.06)املتعلق بتسنيد األصول،)

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفقرة الثانية من املادة)1-12)منه،

قرر ما يلي :

الفرع األول

رجال الت4بيق

املادة األولى

يحدد هذا القرار كيفيات إنجاز عمليات تسنيد ضمان مخاطر)

اتجاه) املدين  التزامات  دفع  في  إخالل  أو  تأخر  في  املتمثلة  التمويل 

والقواعد) الشروط  وكذا  مبادرة  مؤسسات  مجموعة  أو  مؤسسة 

االحترازية واملراقبة املطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد)

للقيام) سندات  إصدار  منه  الغرض  يكون  أقسامه،) أحد  على  أو 

بالعمليات املذكورة.

الفرع الثاني

 كيفيات انجاز عمليات  ضمان رخاطم التمويل

رن قبل صندوق التوظيف الجماعي للت نيد

املادة)2

مخاطر) ضمان  عمليات  تنجز  التي  املبادرة  املؤسسات  تتمثل 

التمويل لفائدتها في إحدى املؤسسات التالية):

- مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها 

االجتماعي في املغرب أو خارجه وصندوق اإليداع والتدبير والشركة 

الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة ؛

- املؤسسات املالية الدولية وهيئات التعاون األجنبية، املرخص لها 

بإنجاز عمليات التمويل بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة اململكة 

املغربية ؛

- جمعيات السلفات الصغيرة ؛

- املؤسسات واملنشآت العمومية.

املادة)3

التوظيف) التمويل من قبل صندوق  تتم عملية ضمان مخاطر 

الجماعي للتسنيد بوسائل التغطية املتمثلة في ضمانة مالية أو بإحدى)

 42.12 القانون رقم) من  (3 املالية اآلجلة املعرفة في املادة) األدوات 

املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية.)

أقسامه،) أحد  أو  للتسنيد،) الجماعي  التوظيف  لصندوق  يمكن 

أن يقوم بتغطية مخاطر التمويل لفائدته بواسطة وسائل التغطية)

املذكورة أعاله.

املادة)4 

عالوة على البيانات املنصوص عليها في املادة)32)من القانون املشار)

البيانات) التسيير،) نظام  يتضمن  أن  يجب  (،33.06 رقم) أعاله  إليه 

املتعلقة بعمليات ضمان مخاطر التمويل وال سيما البيانات املتعلقة)

بما يلي):

- خصائص األصول موضوع ضمان صندوق التوظيف الجماعي 

للتسنيد، وال سيما :

• طبيعة وقيمة األصول موضوع الضمان ؛

• كيفية تحصيل الديون ؛

• معايير تـأهيل األصول و قواعد تقييمها. 

صندوق  قبل  من  املمنوح  التمويل  مخاطر  ضمان  خصائص   -

التوظيف الجماعي للتسنيد وال سيما :

• مبلغ الضمان ؛

• كيفيات احتساب مبلغ الضمان  وتفعيله وأدائه.

نصوص عارة
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- املعلومات اإلضافية التي يجب توجيهها لحاملي السندات وال سيما : 

•  نشاط املؤسسة املبادرة ووضعيتها املالية ؛

• مخاطر التمويل موضوع الضمان واحتماالت تحققها ؛

• ملخص لجرد األصول موضوع الضمان ؛

• قرارات التسيير وكيفيات توظيف السيولة املتوفرة ؛

- وعند االقتضاء، كيفيات انجاز االستهالك املبكر للسندات.

- خصائص وسائل التغطية التي يستفيد منها صندوق التوظيف 

الجماعي للتسنيد ال سيما :

• طبيعة التغطية ؛

• قيمة التغطية ؛

• طبيعة األصول املستفيدة من التغطية ؛

• مدة التغطية وكيفيات تفعيلها وأدائها.

املادة)5

أعاله لفائدة صندوق) (3 تمنح التغطية املنصوص عليها في املادة)

التوظيف الجماعي للتسنيد،)أو أحد أقسامه،)من طرف إحدى الهيئات)

واملؤسسات التالية):

1)-)الدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

2)-)املؤسسات املالية الدولية وهيئات التعاون األجنبية،)املرخص)

لها إنجاز عمليات التمويل بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة اململكة)

املغربية.

مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها التي يتواجد) (- (3

أو خارجه وصندوق اإليداع والتدبير) املغرب  في  مقرها االجتماعي 

والشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة.

4)-)مقاوالت التأمين وإعادة التأمين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

غير أنه،)ال يمكن للمؤسسات املشار إليها في)3()أعاله،)منح وسائل)

التغطية املنصوص عليها في املادة)3)أعاله))لفائدة صندوق التوظيف)

صفة) كذلك  تحمل  كانت  إذا  أقسامه،) أحد  أو  للتسنيد،) الجماعي 

مؤسسة مبادرة أو خاضعة ملراقبة املؤسسة املبادرة طبقا ألحكام)

17.95)املتعلق بشركات املساهمة أو أي) 144)من القانون رقم) املادة)

تشريع مماثل تخضع له عملية التسنيد املذكورة.

الفرع الثالث

 الشموط والقواعد االحترازية واملماقبة املتعلقة

بضمان رخاطم التمويل

املادة)6

التمويل الذي يتحمله) ال يمكن أن يتجاوز مبلغ ضمان مخاطر 

خالل مدة) أقسامه،) أحد  أو  للتسنيد،) الجماعي  التوظيف  صندوق 

قيامه،)مجموع قيمة السندات التي أصدرها،)وعند االقتضاء،)قيمة)

 7 وسائل التغطية التي يستفيد منها وفق الكيفيات املحددة في املادة)

بعده.

الجماعي) التوظيف  صندوق  يصدرها  التي  السندات  وتحرر 

للتسنيد بالكامل عند كل عملية إصدار.

املادة7

ال يمكن أن يتجاوز املبلغ األق�ضى لوسائل التغطية املشار إليها في)

املادة)3)أعاله التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد،)

من مبلغ ضمان مخاطر التمويل التي) (%(50 نسبة) أو أحد أقسامه،)

يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه.

 غير أنه،)يمكن أن ترفع النسبة املشار إليها في الفقرة أعاله إلى)80)%

عندما):

الهيئات أو  الدولة  طرف  من  الذكر  السالفة  التغطية  تمنح   - 

أو املؤسسات املنصوص عليها في البندين 1 و 2 من املادة 5 أعاله ؛

التغطية املمنوحة من طرف  املبلغ اإلجمالي لوسائل  - ال يتجاوز 

4( من و   )3 البندين  في  عليها  املنصوص   الهيئات واملؤسسات  

املادة 5 أعاله نسبة 50% من مبلغ ضمان مخاطر التمويل .

املادة)8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة

رمسو  رقم)2.259).))صادر في)43)رن ذي الحجة)4224 )3)غأ 24)2)2)()بإعالن غن املنفعة العارة تق�ضي بإنجاز قنوات)

التوزيع ور الك لمي املن4قة ال احلية األطل ية غزرور)-)البئر الجديد))الجزء)األول(،)وبنزع رلكية العقارات الالزرة)

لهذا الغمض بجماعتي سيدي علي بن حمدوش وشتوكة بدائمة غزرور بإقليم الجديدة.

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 البحث اإلداري املباشر من)20)يونيو إلى)20)أغسطس)2018)بجماعتي سيدي علي بن حمدوش وشتوكة بدائرة أزمور)

بإقليم الجديدة)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قنوات التوزيع ومسالك لري املنطقة الساحلية األطلسية أزمور)-)البئر الجديد))الجزء)

األول(.

املادة الثانية

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

التصاميم التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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فالحية
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة.

إلى وزير الفالحة والصيد البحري) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)

والتنمية القروية واملياه والغابات واملدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

رالحظات واألأماسغسماء)امل تغلين غو املفموض غنهم امل تغلينرماجعها العقارية

*  *  *
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بإعالن غن املنفعة العارة تق�ضي بإنجاز) ()(2(2 غأ 24) (3(  4224 رن ذي الحجة) (43 صادر في) ((.(2.263 رمسو  رقم)
 رشموع تثنية ال كة الحديدية بين الدار البيضاء)ورماكش)-)رق4ع س4ات واخمي ات الشاوية رن ن.ك)79.522)إلى

ن.ك)82.452)وبنزع رلكية الق4عة األرضية الالزرة لهذا الغمض بجماعة رزارزة الجنوبية بإقليم س4ات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)13)يوليو إلى)10)سبتمبر)2016)بمكاتب جماعة مزامزة الجنوبية بإقليم سطات)؛

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

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء)ومراكش)-)مقطع سطات واخميسات)
الشاوية من ن.ك)79.500)إلى ن.ك)80.150)بجماعة مزامزة الجنوبية بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 
امللحق بأصل هذا املرسوم):

غسماء وعناوين املالك غو املفموض غنهم املالكرماجعها العقاريةرقم الق4عة األرضية
ر احتها

رالحظات
هـآرس

2
مطلب التحفيظ عدد : 

27494 ض

1 - أمينة بنت موالي علي بنسبة 69120/3780

2 - رحال بن موالي علي بنسبة 7560

3 - علي بن موالي علي بنسبة 7560

4 - عائشة بنت موالي علي بنسبة 3780

5 - حادة بنت موالي علي بنسبة 5472

6 - فاطنة بنت املكي بنسبة 2160

7 - فاطنة بنت الحاج محمد بنسبة 2160

8 - بوعبيد بن الحاج العربي بنسبة 5040

9 - الزوهرة بنت الحاج العربي بنسبة 2520

10 - عائشة بنت الحاج العربي بنسبة 2520

11 - زهرة بنت ادريس بنسبة 0630

12 - الطهارة بنت محمد بنسبة 1680

13 - أمينة بنت محمد بن الحاج العربي بنسبة 1680

14 - العربي بن صالح بنسبة 7866

15 - فاطنة بنت صالح بنسبة 3932

16 - عبد الكبير بن امحمد بنسبة 5390

17 - ادريس بن امحمد بنسبة 5390

مشتركين بنسبة 69120/3780.

جماعة مزامزة الجنوبية بإقليم سطات.

امللك مثقل بعدة تعرضات ورسوم إراثة800500

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

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

وحرر بالرباط في)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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رمسو  رقم)2.262).))صادر في)43)رن ذي الحجة)4224 )3)غأ 24)2)2)()بإعالن غن املنفعة العارة تق�ضي بحذف املمم)
رن الخط الحديدي المابط بين سيدي العايدي ورماكش وبنزع رلكية) (424.(76 قن4مة عند ن.ك) وبناء) (6235 رقم)

الق4ع األرضية الالزرة لهذا الغمض بجماعة سيدي رحمد بن رحال بإقليم س4ات.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)21)فبراير إلى)23)أبريل)2018)بمكاتب جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

101.276)من الخط الحديدي الرابط بين) 6035)وبناء)قنطرة عند ن.ك) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بحذف املمر رقم)

سيدي العايدي ومراكش بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

املادة الثانية

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

امللحق بأصل هذا املرسوم):

غرقا  الق4ع األرضية 

بالتصميم
غسماء املالك غو املفموض غنهم كذلك وعناوينهمرماجعها العقارية

ر احتها
رالحظات

هـآرس

بن مسعود احمدغير محفظة1

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية740000

ورثة عسفوري عبد القادرغير محفظة2

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية800000

اوالد يزةغير محفظة3

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية630000

ورثة مسعودغير محفظة4

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية500000

بن حسنية جيالليغير محفظة5

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية340000

الرسم العقاري عدد : 6

15/71610

الفريج عبد القادر بن محمد بن الحبيب

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية بها بئر940000

امللك يخترقه تيار كهربائي

بن حسينة عبد اللطيفغير محفظة7

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية630800

ورثة �ضي احمد بن جيالليغير محفظة9

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية240000

ورثة عبد السالم وورثة �ضي احمدغير محفظة10

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية290000

بن محمد بن عبد القادر مليلوديغير محفظة11

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية073400

الرسم العقاري عدد : 13

15/11648

بلحسينة عمر

جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات

أرض فالحية463500

حق املرور
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

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

وحرر بالرباط في)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

رمسو  رقم)2.265).))صادر في)43)رن ذي الحجة)4224 )3)غأ 24)2)2)()بإعالن غن املنفعة العارة تق�ضي بتثنية ال4ميق)

الجهوية رقم)523)الماب4ة بين فاس وصفمو بين ن.ك)222+2)ون.ك)222+45)بجماعة عين البيضاء)بعمالة فاس بوالية)

جهة فاس)-)ركناس وبنزع رلكية الق4ع األرضية الالزرة لهذا الغمض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)9)أغسطس إلى)9)أكتوبر)2017،)بمكاتب جماعة عين البيضاء)بعمالة فاس)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الجهوية رقم)503)الرابطة بين فاس وصفرو بين ن.ك)000+4)ون.ك)15+000 

بجماعة عين البيضاء)بعمالة فاس بوالية جهة فاس)-)مكناس.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)

1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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 غرض فالحية
شموط على امللك ورثقل بمهن)
رسمي وبتقييدات احتياطية)

وبتمديد لها

غسماء)املالك غو املفموض غنهم كذلك وعناوينهم
امل احة

باملتر املمبع
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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)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

واملياه) القموية  والتنمية  البحمي  والصيد  الفالحة  لوزيم  قمار 

 4224 رن ذي الحجة) ((( صادر في) (((42.(2 والغابات رقم)

املحافظة على) افتتاح  تاريخ  بتحديد  ()(2(2 غأ 24) (4((

األرالك العقارية بأزرور.)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1331 رمضـــــان) (9 بتاريـــــخ) الصـــادر  الشــــريف  الظهيــــر  علــــى   بنـــــاء)

)12)غشت)1913()في شأن التحفيظ العقاري،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في)21)من رجب)1333 )4)يونيو)1915()

بتنظيم مصلحة املحافظة العقارية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من رجب) (18 في) الصادر  (2.20.174 رقم) املرسوم   وعلى 

العقارية) يق�ضي بإحداث محافظة على األمالك  ()2020 مارس) (13(

بإقليم الجديدة تسمى)»محافظة أزمور«)وبتحديد دائرة اختصاصها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمالك) على  املحافظة  (2020 أغسطس) (31 االثنين) يوم  تفتح 

 2.20.174 العقارية بأزمور املحدثة باملرسوم املشار إليه أعاله رقم)

الصادر في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ذي الحجة)1441 )12)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4898.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Didactique comparée(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Grade académique de docteur en langues et lettres, 

préparé et délivré au siège de l’Université catholique 

de( Louvain,( domaine( :( langues( et( lettres( -( Belgique,(

au( titre( de( l’année( académique( 2019-2020,( assorti( du(

diplôme d’études approfondies, littératures française, 

francophones et comparée, préparé et délivré au siège de 

l’Université(Michel(de(Montaigne(-(Bordeaux(3(-(France(-(

le 7 novembre 2001,

 وبشهادة اإلجازة في اآلداب،)شعبة اللغة الفرنسية وآدابها،)تخصص):

أدب املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)-)مكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4899.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)فبراير)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علم النفس اإلكلينيكي):

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 
mention : psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie(de(la(santé,(délivré(par(l’Université(Toulouse(-(II(
)membre(de(l’Université(fédérale(Toulouse(Midi-Pyrénées((-(
France(-(le(4(novembre(2019,(assorti(du(diplôme(de(licence(
de sciences humaines et sociales, mention : psychologie, 
délivré(par(la(même(université(-(France(-(le(20(octobre(2017,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4922.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)فبراير)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

 Communication الشهــــــادة التـــــاليـــــة فــــي) تقبــــل ملعــــادلـــــة املـــــاستـــر،)

: audiovisuelle

–(Titulo(universitario(oficial(de(licenciada(en(comunicacion(, 

audiovisual, préparé et délivré au siège de la Universidad 

de(Sevilla-Espagne(-(le(20(avril(2011,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4924.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

علم النفس):

– Diplôme de licence sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, préparé et délivré au siège de 

l’Université(Lille(-(III(-(France(-(le(15(septembre(2008,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (492(.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللغة العربية):

– Diplôme de master d’arts, lettres, langues, mention : 

langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, 

spécialité : études arabes, hébraiques, indiennes et iraniennes, 

délivré( par( l’Université( Sorbonne(nouvelle( Paris( 3( )membre(

de( la( Comue( Université( Sorbonne( Paris( Cité(( -( France( -( le 

31 janvier 2020,

:)علم) مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك)

االجتماع املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4923.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Journalisme et فـــــي) التـــاليـــــة  الشهـــــادة  املاستـــر،) ملعادلـــــة  تقبــــل 

 : communication

– Degree of master of arts in journalism and mass 
communication, préparé et délivré au siège de Osmania 
University Faculty of arts Hyderabad-Inde(-(le(2(novembre(
2019,

 مشفوعة بشهادة اإلجازة املهنية،)مسلك):)اللغات األجنبية املطبقة):

تواصل وتجارة املسلمة من جامعة ابن زهر)-)أكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4922.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علم النفس):)

– Diplôme d’études approfondies en psychologie, préparé 

et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Mons-Hainaut,(

Faculté( de( psychologie( et( des( sciences( de( l’éducation,(

Belgique(-(le(12(septembre(2008,

لألساتذة،) العليا  للمدارس  الثاني  السلك  بشهادة  مشفوعة 

تخصص):)فيزياء)-)كيمياء)املسلمة من املدارس العليا لألساتذة بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4925.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في التربية):)

– Grade( de( philosophiae( doctor( )Ph.d.(( sciences( de(

l’éducation, option : psychopédagogie, préparé et délivré 

au(siège(de(l’Université(de(Montréal(-(Faculté(des(sciences(

de( l’éducation( -(Canada( -( le(12(novembre(2019,( assorti(

de( la(maîtrise(en(éducation()M.Ed(,(préparée(et(délivrée(

au(siège(de(la(même(université(-(Canada(-(le(21(mai(2013,

اآلداب) كلية  من  املسلمة  اللسانيات  (: في) اآلداب  في  وباإلجازة 

والعلوم اإلنسانية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4926.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التربية):)

– Maîtrise( en( éducation( )M,Ed,(,( préparée( et( délivrée( au(

siège(de(l’Université(de(Montréal(-(Faculté(des(sciences(de(

l’éducation(-(Canada(-(le(21(mai(2013,

كلية) من  املسلمة  اللسانيات  (: في) اآلداب  في  باإلجازة  مشفوعة 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4927.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية  تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة،)

في التصميم الغرافيكي):

- الشهادة الجامعية املتوسطة، في تخصص : التصميم الجرافيكي/

خطط جديدة املسلمة من كلية حطين التابعة لجامعة البلقاء 

التطبيقية - اململكة األردنية الهاشمية، مشفوعة بشهاة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4928.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

 : Espagnol

– Diplôme de licence d’espagnol, préparé et délivré au 

siège( de( l’Université( de( Montpellier( III( -( France( -( le 

30 janvier 1990,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو مايعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4929.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Espagnol(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

– Diplôme d’études approfondies d'études romanes, 
option : espagnol, préparé et délivré au siège de 
l’Université(de(Montpellier( III(-(France(-( le(20(juin(1991,(
assorti du diplôme de licence d’espagnol, préparé et 
délivré(au(siège(de(la(même(université(-(France,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4942.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

 :  Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

– Diplôme de licence d’arts, lettres, langues, mention : 
langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales, délivrée par l’Université Sorbonne nouvelle 
Paris(3()membre(de(la(Comue(Université(Sorbonne(Paris(
Cité((-(France(-(le(25(septembre(2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((5 في) صادر  (4944.(2 رقم) العلمي 

)47)يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)18)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة،)الشهادة التالية في)

 : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

– Diplôme d’études universitaires générales d’arts, lettres, 
langues, mention : langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, délivré par l’Université Sorbonne 
nouvelle(Paris(3()membre(de(la(Comue(Université(Sorbonne(
Paris( Cité(( -( France,( au( titre( de( l’année( universitaire(
2014-2015,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



2584الجريدة الرسمية عدد)6911 - 4)محرم)1442 )24)أغسطس)2020( 

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((9 في) صادر  (49(8.(2 رقم) العلمي 

)4))يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Sciences économiques

– Diplôme de licence ès sciences économiques, préparé 
et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(Saint(Etienne-Saint-
Etienne(-(France(-(le(9(février(1983,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قمار للوزيم املنتدب لدى وزيم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 4224 القعدة) ذي  رن  ((9 في) صادر  (49(9.(2 رقم) العلمي 

)4))يوليو)2)2)()بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences في) التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة  تقبل 

 : économiques et de gestion

– Diplôme d’études supérieures spécialisées, spécialité : 
D.E.S.S(»transport(et(distribution«,(préparé(et(délivré(au(
siège(de(l’Université(Lyon(2(-(France(-(le(7(novembre(1985,(
assorti du diplôme de licence ès sciences économiques, 
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(Saint(Etienne-
Saint-Etienne(-(France(-(le(9(février(1983,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

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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رقمر لوزيم التجهيز والنقل واللوجي تيك واملاء)رقم)2).4832)صادر في))))رن ذي القعدة)4224 )42)يوليو)2)2)()بالتخلي)

عن رلكية الق4ع األرضية الالزرة لبناء)سد اكدز))املن4قة املتواجدة بين رن4قة استخماج رواد البناء)رقم)4)وال4ميق)

املؤدية إلى ال د ورن4قة استخماج رواد البناء)رقم))()بإقليم زاكورة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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 املرسوم رقم)2.17.140)الصادر في)17)من جمادى اآلخرة)1438 )16)مارس)2017()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي)

ببناء)سد اكدز بإقليم زاكورة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.64)الصادر في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020()القا�ضي بتجديد إعالن املنفعة العامة)

القاضية ببناء)سد اكدز بإقليم زاكورة)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)25)أبريل إلى)25)يونيو)2018)بجماعة أفالندرا بإقليم زاكورة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التجزيئيين التصميمين  في  األحمر  باللون  عليها  واملعلم  صحبته  الجدول  في  املبينة  األرضية  القطع  ملكية  عن   يتخلى 

ذوي املقياس)1/1250)و)1/2500)املضافين إلى أصل هذا املقرر):
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املادة الثانية).-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ذي القعدة)1441 )14)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

في صادر  (2192.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
15)من ذي الحجة)1441 )5)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4607 
للسيدة غيثة التازي 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 جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر  (2193.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
عدد) تحت  يرخص  ()2020 أغسطس) (5(  1441 الحجة) ذي  من  (15
()HMONP((4608)للسيدة دينا بناني الحاملة لدبلوم مهندس معماري
مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ)
الهندسة) وتزاول  معماري  مهندس  تحمل صفة  أن  (،2019 ماي) (21
بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

طنجة.

*
*  *

في صادر  (2194.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

عدد) تحت  يرخص  ()2020 أغسطس) (5(  1441 الحجة) ذي  من  (15

العمري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم) للسيد زكرياء) (4609

من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر  (2195.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

15)من ذي الحجة)1441 )5)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4610 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الركيبي  جهان  للسيدة 

(،2018 15)أكتوبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.


