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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.415صادرفي  8محرم  28( 1442أغسطس )2020
بنسخ املرسوم رقم  2.20.270الصادر في  21من رجب 1441
( 16مارس  )2020املتعلق بمساطرتنفيذ النفقات املنجزة من
لدن وزارة الصحة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،وال سيما الفصلين  90و  92منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  7محرم 1442
( 27أغسطس ،)2020
رس ــم ما يلي :
املادة األولى
تنسخ أحكام املرسوم رقم  2.20.270الصادر في  21من رجب 1441
( 16مارس  )2020املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات املنجزة من لدن
وزارة الصحة.
تظل مقترحات االلتزام بالنفقات املتعلقة بمواجهة جائحة فيروس
كورونا  -كوفيد  19واملحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في
تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمة خاضعة ألحكام املرسوم
السالف الذكر رقم .2.20.270
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ أحكام هذا
املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8محرم  28( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وعلى املرسوم رقم  2.94.266الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995لتطبيق القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين
املساحين الطبوغرافيين كما تم تغييره باملرسوم رقم 2.15.981
بتاريخ  6جمادى األولى  15( 1437فبراير  ،)2016وال سيما املادة 9
منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يلحق باملجلس الجهوي لجهة مراكش  -آسفي املهندسون
املساحون الطبوغرافيون املزاولون عملهم بمناطق اختصاص جهة
مراكش  -آسفي وجهة سوس  -ماسة وجهة كلميم  -واد نون وجهة
العيون  -الساقية الحمراء وجهة الداخلة  -وادي الذهب.
املادة 2
يلحق باملجلس الجهوي لجهة فاس  -مكناس املهندسون املساحون
الطبوغرافيون املزاولون عملهم بمناطق اختصاص جهة فاس -
مكناس وجهة الشرق وجهة درعة  -تافياللت.
املادة 3
يلحق باملجلس الجهوي لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة املهندسون
املساحون الطبوغرافيون املزاولون عملهم بمناطق اختصاص جهة
الرباط  -سال  -القنيطرة وجهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة.
املادة 4
يلحق باملجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء  -سطات املهندسون
املساحون الطبوغرافيون املزاولون عملهم بمناطق اختصاص جهة
الدار البيضاء  -سطات وجهة بني مالل  -خنيفرة.
املادة 5

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1926.20صادر في  4محرم   24( 1442أغسطس  )2020
بتعيين املجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين املساحين
الطبوغرافيين التي يلحق بها املهندسون املساحون الطبوغرافيون
املزاولون عملهم في جهة يقل فيها عددهم عن .100

ينسخ قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1108.16الصادر
في  29من جمادى اآلخرة  8( 1437أبريل  )2016بتعيين املجالس
الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرافيين التي
يلحق بها املهندسون املساحون الطبوغرافيون املزاولون عملهم
في جهة يقل فيها عددهم عن .100

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  30.93املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة
املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين
الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.94.126بتاريخ
 14من رمضان  25( 1414فبراير  ،)1994وال سيما املادة  58منه ؛

املادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4محرم  24( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  .عزيزأخنوش.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.440صادرفي  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث
الثانوية التقنية إبن سينا بتاونات وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري الذي أجري من  24يونيو إلى  26أغسطس  2009؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الثانوية التقنية إبن سينا بتاونات.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق
بأصل هذا املرسوم :
أرقام القطع بالتصميم

أسماء األمالك ومراجعها العقارية

أسماء وعناوين املالك

املساحة التقريبية
باملتراملربع

1

امللك املسمى
«الوحدة» ذي الرسم العقاري
عدد ( 37/2674 :جزء)

 ادريس املجيدي جمال املجيديالساكنان بحي حيط يدو شارع  20غشت تاونات.

1060

2

امللك املسمى
«الوحدة  »1ذي الرسم العقاري
عدد ( 37/3926 :جزء)

 ادريس املجيدي جمال املجيديالساكنان بحي حيط يدو شارع  20غشت تاونات.

2035

3

امللك املسمى
«كديةقدور بن علي» موضوع الرسم
العقاري عدد ( 37/9768 :جزء)

4

ملك غيرمحفظ

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةالنائب عنها ناظرأوقاف تاونات.
 ورثة الساهلي أحمد ،ينوب عنهم السيد بوزيد بن وقاسالساكن بحي الدمنة بتاونات.

3178

4524

املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ومدير أمالك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.20.493صادر في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع
محطة القطار بأصيلة بين ن.ك  43+800ون.ك  44+530من الخط الحديدي الرابط بين طنجة وسيدي قاسم وبنزع
ملكية القطعتين األرضيتين املتأصلتين من مطلب التحفيظ عدد  06/11839الالزمتين لهذا الغرض بجماعة أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  3فبراير إلى  4أبريل  2016بمكاتب جماعة أصيلة بعمالة طنجة  -أصيلة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع محطة القطار بأصيلة بين ن.ك  43+800ون.ك  44+530من الخط الحديدي الرابط
بين طنجة وسيدي قاسم بجماعة أصيلة بعمالة طنجة  -أصيلة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املثبتتين في الجدول أسفله واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
رقما القطعتين األرضيتين

املراجع العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم املالك

1
2

مطلب التحفيظ عدد :
06/11839

الدولة املغربية
 -امللك الخاص للدولة -

مساحتها
س

آر

هـ

97

52

06

93

19

01

مالحظات
عقارمثقل بعدة تعرضات وإيداعات
وتخترقه عدة طرق وبه عدة بنايات
البعض منها عبارة عن حقوق زينة.
محصورة داخل هذا امللك لفائدة
احميدو موالي علي.

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.494صادر في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام 
بأشغال حذف املمررقم  6040وبناء قنطرة عند ن.ك  117.950من الخط الحديدي الرابط بين الدارالبيضاء ومراكش
وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  24أكتوبر إلى  24ديسمبر  2018بمكاتب جماعة مشرع بن عبو 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  6040وبناء قنطرة عند ن.ك  117.950من الخط الحديدي
الرابط بين الدار البيضاء ومراكش بجماعة مشرع بن عبو 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 :
أرقام القطع األرضية

مراجعها العقارية

2
4
5
الرسم العقاري عدد :
15/18950
6

أسماء املالك أو املفروض أنهم املالك
 - 1املدني زيالل بنسبة  13/1؛
 - 2احمد السباعي االدري�سي بنسبة  13/1؛
 - 3امحمد السهب بنسبة  13/1؛
 - 4فاطمة رياض بنسبة  13/1؛
 - 5فاطنة السباعي بنسبة  13/1؛
 - 6عائشة العنبربنسبة  13/1؛
 - 7مسعود االدري�سي السباعي بنسبة  13/1؛
 - 8محمد السباعي بنسبة  13/1؛
 - 9مسعود السباعي الراشدي بنسبة  13/1؛
 - 10الدولة املغربية امللك الخاص بنسبة  13/4؛

مساحتها
س

آر

هـ

46

03

00

15

03

00

73

16

00

مالحظات

أرض فالحية
امللك مثقل بعدة رهون رسمية
96

00

00

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.495صادرفي  29من ذي الحجة  19 ( 1441أغسطس  ) 2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء مقاطع
من الطريق اإلقليمية رقم ( 2300الطريق الثالثية رقم  6501سابقا) الرابطة بين الطريق الجهوية رقم  301و آسفي
وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم آسفي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على البحث اإلداري الذي أجري فيما بين  21سبتمبر و  21نوفمبر  2011بجماعة حرارة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء مقاطع من الطريق اإلقليمية رقم ( 2300الطريق الثالثية رقم  6501سابقا) الرابطة بين
الطريق الجهوية رقم  301وآسفي بإقليم آسفي.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية رقم  36املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
رقم القطعة

مرجعها العقاري

36

رسم عقاري عدد
23/18019

أسماء وعناوين املالك
 حبيبة املسكي بنسبة 3/1 الزهرة الزيتوني بنسبة 3/1 محمد املسكي بنسبة .3/1دائرة حرارة ،جماعة حرارة إقليم آسفي.

مساحتها
2
م

 2120م

2

املالحظات

أرض فالحية

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.499صادر في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس  )2020بتعيين حدود امللك العمومي املينائي مليناء
«الدار البيضاء» التابع للنفوذ الترابي للملحقة اإلدارية الصخور السوداء عمالة مقاطعات عين السبع ودائرة امليناء
عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا بجهة الدارالبيضاء  -سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو  )1914املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،
وال سيما الفصلين األول والسابع منه ؛
وعلى القانون رقم  15.02املتعلق باملوانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل املوانئ ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.05.146بتاريخ  20من شوال  23( 1426نوفمبر  )2005وال سيما املادة الثالثة منه ؛
وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر بمكاتب دائرة امليناء خالل الفترة املمتدة من  25سبتمبر إلى  24أكتوبر 2019
وبمكاتب امللحقة اإلدارية الصخور السوداء من  9ديسمبر  2019إلى  8يناير  2020؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تعين حدود امللك العمومي املينائي مليناء «الدار البيضاء» التابع للنفوذ الترابي للملحقة اإلدارية الصخور السوداء ودائرة
امليناء بين الوتد رقم ( )1والوتد رقم ( )213حسب الخط املرسوم بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/3500امللحق
بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده :
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املادة الثانية - .يودع نظير من التصميم املشار إليه في املادة األولى أعاله بمكاتب دائرة امليناء وبمكاتب امللحقة اإلدارية
الصخور السوداء وباملحافظة على األمالك العقارية بالدار البيضاء.
املادة الثالثة - .ينسخ املرسوم رقم  2.93.547الصادر في  22من صفر  12( 1414أغسطس  )1993بتحديد ملك الدولة العام
بميناء الدار البيضاء بوالية الدار البيضاء الكبرى.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.502صادر في  29من ذي الحجة 1441
( 19أغسطس  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
سد سيدي عبو على واد اللبن بإقليمي تاونات وتازة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الق ــان ــون رق ــم  7.81املتعل ــق بن ــزع امللكي ــة م ــن أج ــل
املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعل ــى امل ـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  2.82.382الص ـ ــادر ف ـ ــي  2رج ــب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز سد سيدي عبو على واد
اللبن بإقليمي تاونات وتازة ،وذلك حسب املخطط املبين في التصميم
املوقعي ذي املقياس  1/50.000امللحق بأصل هذا املرسوم.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.507صادر في  29من ذي الحجة 1441
( 19أغسطس  )2020بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء
سد تيداس بإقليم الخميسات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة
العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.455الصادر في  28من رمضان 1436
( 15يوليو  )2015بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد تيداس
بإقليم الخميسات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.654الصادر في  12من صفر 1439
(فاتح نوفمبر  )2017القا�ضي بتجديد املنفعة العامة لبناء سد تيداس
بإقليم الخميسات ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد طبقا ملقتضيات الفصل  7من القانون رقم  7.81املشار إليه
أعاله املنفعة العامة القاضية ببناء سد تيداس بإقليم الخميسات.
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املادة الثانية

املادة الثانية

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

ينسخ هذا القرار ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،ويعوض
قرار رئيس الحكومة رقم  3.66.19الصادر في  7ذي القعدة 1440
( 10يوليو  )2019بتعيين ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر
تمثيلية في لجنة انتقاء مستشاري امللكية الصناعية.

وحرر بالرباط في  29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020

وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

ق ــرارلرئيس الحكومة رقم  3.81.20صادرفي  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بتعيين ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين
األكثرتمثيلية في لجنة انتقاء مستشاري امللكية الصناعية.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2106.20صادر في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم القنيطرة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

رئيس الحكومة،
بن ـ ــاء عل ــى الق ــانـ ــون رقـ ــم  17.97املتعل ــق بحمـ ــاي ـ ــة امللكيـ ــة
الصناعية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.19بتاريخ
 9ذي القعدة  15( 1420فبراير  ،)2000كما تم تغييره وتتميمه،
ال سيما بالقانون رقم  23.13الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.188بتاريخ  27من محرم  21( 1436نوفمبر ،)2014
ال سيما املادة  9.4منه ؛

بن ــاء علــى الظهير الش ــريف رق ــم  1.72.277الص ــادر ف ــي  22م ــن
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.00.368الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتنفيذ القانون رقم  17.97املتعلق بحماية امللكية
الصناعية ،كما تم تغييره وتتميمه ،ال سيما املادة  3.2منه ؛

وعل ــى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.01.108الص ــادر في  29م ــن جم ــادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إلي ــه أع ــاله رقـ ــم  1.72.277بتاريـ ــخ  22مـ ــن ذي القع ــدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛

وباقتراح من االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يعين السادة اآلتية أسماؤهم بعده ،أعضاء في لجنة انتقاء
مستشاري امللكية الصناعية ،وذلك بصفتهم ممثلين عن املنظمات
املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية :
 السيد حكيم املراك�شي ؛ السيد محمد بشيري ؛ -السيد كريم متقي.

وعلى املرسوم رقم  2.72.453الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة األشخاص الفالحين
املستفيدين من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص بإقليم القنيطرة ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة في  14مارس 1986
و  26أكتوبر ،2004
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قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد عسو بوجمعة القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  25املحدثة بتجزئة سوق ثالثاء الغرب والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «النجاعية» بجماعة سوق ثالثاء الغرب بإقليم
القنيطرة ،املسلمة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.72.453بتاريخ  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

تسلم السيدة ميلودة البهجة القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  51املحدثة بتجزئة سيدي محمد لحمر والواقعة
بتعاونية اإلصالح الزراعي «الشعبية» بجماعة سيدي محمد لحمر
بإقليم القنيطرة ،املسلمة سابقا لزوجها بناء على املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.72.467بتاريخ  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر .)1972

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2108.20صادر في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم القنيطرة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعل ــى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.01.108الص ــادر في  29م ــن جم ــادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2109.20صادر في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي سليمان.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعل ــى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.01.108الص ــادر في  29م ــن جم ــادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.467الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة األشخاص الفالحين
املستفيدين من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص بإقليم القنيطرة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.93.697الصادر في  18من شعبان 1415
( 20يناير  )1995بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية
أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم القنيطرة ؛

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

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

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  21يناير ،2013

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  22نوفمبر ،2012
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ق ــرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة لكبيرة ملليكي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  44املحدثة بتجزئة دار بلعامري والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «االزدهار» بجماعة أزغار بإقليم سيدي سليمان،
املسلمة سابقا ألبيها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.93.697
الصادر في  18من شعبان  20( 1415يناير .)1995

يسلم السيد الجابري محمد القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  25املحدثة بتجزئة خالد والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «الصالح» بجماعة أوالد ستوت بإقليم الناضور ،املسلمة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.512الصادر
في  12من ربيع اآلخر ( 1397فاتح أبريل .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2110.20صادر في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الناضور.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعل ــى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.01.108الص ــادر في  29م ــن جم ــادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2144.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
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  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.512الصادر في  12من ربيع اآلخر 1397
(فاتح أبريل  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي
الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الناضور ؛

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

وعلـى محاضـر أشغـال اللجن اإلقليمية املجتمعة في  16نوفمبر 2016
و  23أغسطس  2017و  17أكتوبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

الجريدة الرسمية

عدد 11 - 6913رحم 11م (3( 11سغأ ((31 (31

قرر ما يلي :
املـادة األولى
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

– Qualification master degree program subject area «building
and civil engineering»  educational program «building and
civil engineering», professional qualification «civil engineer»,
délivrée par Kharkiv national University of civil engineering
and architecture - Ukraine - le 31 décembre 2019, assortie
de la qualification bachelor degree, program subject area
«construction», délivrée par la même université - le 30 juin
2018,

– Qualification master degree program subject area «building
and civil engineering» educational program  «industrial and
civil construction», délivrée par Lviv polytechnic national
University - Ukraine - le 31 décembre 2019, assortie de la
qualification bachelor degree field of study «construction»,
délivrée par la même université - le 30 décembre 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو مايعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2145.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2146.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject area «building
and civil engineering»  educational program  «heat and
gas supply and ventilation», délivrée par Lviv polytechnic
national University - Ukraine - le 31 décembre 2019,
assortie de la qualification bachelor degree field of study
«construction»  délivrée par la même université - le
30 juin 2018,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2147.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
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  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض 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 والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject area «building
and civil engineering» educational program «industrial and
civil construction», délivrée par Lviv polytechnic national
University - Ukraine - le 31 décembre 2019, assortie de la
qualification bachelor degree field of study «construction»,
délivrée par la même université - le 30 juin 2018,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2148.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
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  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض 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 والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
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قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject area «building
and civil engineering»  educational program «urban
construction and economy», délivrée par Lviv polytechnic
national University - Ukraine - le 31 décembre 2019,
assortie de la qualification bachelor degree field of study
«construction», délivrée par la même université - le
30 juin 2018,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو مايعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

