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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.584صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر)2020
بإحداث دوائروقيادات جديدة
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري
للمملكة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت
واألقاليم ،قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع
تغييره ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  14من محرم  3( 1442سبتمبر ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
يغير ،وفقا للجدول امللحق بهذا املرسوم ،الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  ،)2015كما وقع تغييره.
املادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  2191.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  1154.88بتاريخ  20من صفر  3( 1409أكتوبر  )1988بتحديد الحجم
التجاري األدنى ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية املغربية.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الصيد البحري واملالحة التجارية رقم  1154.88الصادر في  20من صفر  3( 1409أكتوبر )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،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنسخ مقتضيات الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله رقم  1154.88الصادر في  20من صفر  3( 1409أكتوبر )1988
وتعوض بمقتضيات الجدول التالي :
« الجدول امللحق بالقرار رقم  1154.88الصادر في  20من صفر  3( 1409أكتوبر )1988
«بتحديد الحجم التجاري األدنى ألصناف األسماك املصطادة في املياه البحرية املغربية
«يجب أن تفهم  مقتضيات الجدول بعده وتطبق على النحو التالي :
« - 1يراد بمصطلح «الطول إلى املفرق» الطول املحتسب انطالقا من أق�صى نقطة في الخرطوم إلى نقطة افتراق مفارق جنب
«الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصنف املعني ؛
« - 2يراد بمصطلح «الطول اإلجمالي» الطول املحتسب انطالقا من أق�صى نقطة في الخرطوم إلى نهاية الزعنفة الخلفية
«للسمكة بالنسبة للصنف املعني ؛
« - 3تحدد «العتبة» أو «الهامش املسموح به» فيما يخص السردين واألنشوفة «شطون» واألسقمري بالنسبة لتفريغ حصة
«مكونة من صنف واحد.
«بالنسبة لتفريغ حصص مكونة من أكثر من صنف واحد ،فإن املعيار املطبق والعتبة أو الهامش املسموح به يؤخذان من
«الصنف املهيمن على العينة املرجعية املأخوذة بشكل اعتباطي من الحصة املعنية ،ال يمكن أن تقل العينة املرجعية املذكورة
«عن  10كيلوغرامات».
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.496صادر في  29من ذي الحجة 1441
( 19أغسطس  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
باستخراج مادة الرماد البركاني ( )LA POUZZOLANEإلزاحة
الثلوج وصيانة وضمان سالمة السير على الشبكة الطرقية
وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة
تمحضيت بإقليم إفران.

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 :

رئيس الحكومة،

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

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 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  9ديسمبر 2015
إلى  8فبراير  ،2016بجماعة تمحضيت بإقليم إفران ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد
استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي باستخراج مادة الرماد البركاني
( )LA POUZZOLANEإلزاحة الثلوج وصيانة وضمان سالمة السير
على الشبكة الطرقية بجماعة تمحضيت بإقليم إفران.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول
املرفق طيه واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000
امللحق بأصل هذا املرسوم :
رقم القطعة

مرجعها
العقاري

إسم املالك أو املفروض أنه املالك
وعنوانه

1

رسم
عقاري
عدد
57/15738

الجماعة الساللية آيت حسين
أوحند جماعة تمحضيت ،إقليم
إفران.

املساحة
باملتراملربع
44432

مالحظات

أرض رعوية

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1990.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441
( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة ملعب بقيادة ملعب بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  1821.19الصادر في  6شوال 1440
( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة ملعب بقيادة ملعب بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة ملعب بقيادة ملعب بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية.
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املادة الثانية

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

والغابات رقم  1992.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1991.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441
( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة سيدي المين بقيادة كهف النسور بدائرة خنيفرة
بإقليم خنيفرة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  1822.19الصادر في  6شوال 1440
( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة سيدي المين بقيادة كهف النسور بدائرة خنيفرة بإقليم
خنيفرة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة آيت والل بقيادة النقوب بدائرة أكدزبإقليم زاكورة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  1823.19الصادر في  6شوال 1440
( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة آيت والل بقيادة النقوب بدائرة أكدز بإقليم زاكورة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة سيدي المين بقيادة كهف النسور بدائرة خنيفرة بإقليم
خنيفرة.
املادة الثانية

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة آيت والل بقيادة النقوب بدائرة أكدز بإقليم زاكورة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4769

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  1993.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  1994.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة سوق الخميس دادس بقيادة سوق الخميس بدائرة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بومالن دادس بإقليم تنغير.

بجماعة تامدة نومرصيد بقيادة أكوديد بدائرة أزيالل بإقليم
أزيالل.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية واملياه والغابات رقم  1824.19الصادر في  6شوال 1440

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

القروية واملياه والغابات رقم  1825.19الصادر في  6شوال 1440

بجماعة سوق الخميس دادس بقيادة سوق الخميس بدائرة بومالن

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

دادس بإقليم تنغير ؛

بجماعة تامدة نومرصيد بقيادة أكوديد بدائرة أزيالل بإقليم أزيالل ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة سوق الخميس دادس بقيادة سوق الخميس بدائرة بومالن
دادس بإقليم تنغير.

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة تامدة نومرصيد بقيادة أكوديد بدائرة أزيالل بإقليم أزيالل.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4770

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  1995.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  1996.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة سيدي يعقوب بقيادة فطواكة بدائرة فطواكة بإقليم
أزيالل.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بجماعة سيدي عالل املصدر بقيادة الغندور  -املصدر بدائرة
الخميسات بإقليم الخميسات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  1827.19الصادر في  6شوال 1440

القروية واملياه والغابات رقم  1826.19الصادر في  6شوال 1440

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة سيدي عالل املصدر بقيادة الغندور  -املصدر بدائرة

بجماعة سيدي يعقوب بقيادة فطواكة بدائرة فطواكة بإقليم أزيالل ؛

الخميسات بإقليم الخميسات ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة سيدي يعقوب بقيادة فطواكة بدائرة فطواكة بإقليم أزيالل.

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة سيدي عالل املصدر بقيادة الغندور  -املصدر بدائرة
الخميسات بإقليم الخميسات.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

عدد 21 - 6916رحم 21م (1( 21متبس ((10 (10

الجريدة الرسمية

4771

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  1997.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  1998.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة آيت سيبرن بقيادة الصفايف  -آيت سيبرن بدائرة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة أوالد غانم بقيادة أوالد بوعزيز  -الجنوبية بدائرة

الخميسات بإقليم الخميسات.

الجديدة بإقليم الجديدة.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  1828.19الصادر في  6شوال 1440

القروية واملياه والغابات رقم  1829.19الصادر في  6شوال 1440

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة آيت سيبرن بقيادة الصفايف  -آيت سيبرن بدائرة الخميسات

بجماعة أوالد غانم بقيادة أوالد بوعزيز  -الجنوبية بدائرة الجديدة

بإقليم الخميسات ؛

بإقليم الجديدة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة آيت سيبرن بقيادة الصفايف  -آيت سيبرن بدائرة الخميسات

بجماعة أوالد غانم بقيادة أوالد بوعزيز  -الجنوبية بدائرة الجديدة

بإقليم الخميسات.

بإقليم الجديدة.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4772

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 6916رحم 21م (1( 21متبس ((10 (10

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  1999.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2000.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة سيدي بوالسحاب بقيادة إمي مقورن بدائرة بيوكرى
بإقليم اشتوكة  -آيت باها.

بجماعة السيفا بقيادة عرب صباح زيز بدائرة أرفود بإقليم
الرشيدية.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية واملياه والغابات رقم  1830.19الصادر في  6شوال 1440

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

( 10يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

القروية واملياه والغابات رقم  1840.19الصادر في  7شوال 1440

بجماعة سيدي بوالسحاب بقيادة إمي مقورن بدائرة بيوكرى بإقليم

( 11يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي

اشتوكة  -آيت باها ؛

بجماعة السيفا بقيادة عرب صباح زيز بدائرة أرفود بإقليم الرشيدية ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة سيدي بوالسحاب بقيادة إمي مقورن بدائرة بيوكرى بإقليم
اشتوكة  -آيت باها.

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة السيفا بقيادة عرب صباح زيز بدائرة أرفود بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4773

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2001.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2002.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة تابية بقيادة فم الجمعة بدائرة بزو بإقليم أزيالل.

بجماعة إغزران بقيادة إغزران بدائرة املنزه بإقليم صفرو.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  1961.19الصادر في  14من شوال 1440
( 18يونيو  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة تابية بقيادة فم الجمعة بدائرة بزو بإقليم أزيالل ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  620.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة إغزران بقيادة إغزران بدائرة املنزه بإقليم
صفرو ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة تابية بقيادة فم الجمعة بدائرة بزو بإقليم أزيالل.

بجماعة إغزران بقيادة إغزران بدائرة املنزه بإقليم صفرو .

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4774

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2003.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2004.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة البيبان بقيادة ودكة بدائرة غفساي بإقليم تاونات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بجماعة أقواس بريش بقيادة غربية بدائرة أصيلة بعمالة
طنجة  -أصيلة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  618.19الصادر في

القروية واملياه والغابات رقم  625.19الصادر في  29من جمادى

 29من جمادى اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة البيبان بقيادة ودكة بدائرة غفساي

للتحفيظ الجماعي بجماعة أقواس بريش بقيادة غربية بدائرة أصيلة

بإقليم تاونات ؛

بعمالة طنجة  -أصيلة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة البيبان بقيادة ودكة بدائرة غفساي بإقليم تاونات .

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة أقواس بريش بقيادة غربية بدائرة أصيلة بعمالة
طنجة  -أصيلة.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4775

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

رقم  2005.20صادرفي فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو )2020

والغابات رقم  2006.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ الجماعي ملدة ستة

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة أوملاس

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بقيادة أوملاس بدائرة أوملاس بإقليم الخميسات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بجماعة آيت أم البخت بقيادة آيت أم البخت بدائرة القصيبة
بإقليم بني مالل.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  626.19الصادر في  29من جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  629.19الصادر في  29من جمادى

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

للتحفيظ الجماعي بجماعة أوملاس بقيادة أوملاس بدائرة أوملاس بإقليم

للتحفيظ الجماعي بجماعة آيت أم البخت بقيادة آيت أم البخت بدائرة

الخميسات ؛

القصيبة بإقليم بني مالل ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة أوملاس بقيادة أوملاس بدائرة أوملاس بإقليم الخميسات.

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز
العمليات املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة آيت أم البخت بقيادة آيت أم البخت بدائرة
القصيبة بإقليم بني مالل.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4776

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2007.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2008.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة بن معاشو بقيادة أوالد عبو الهدامي بدائرة برشيد

بجماعة بني مرغنين بقيادة تمسمان بدائرة الريف بإقليم

بإقليم برشيد.

الدريوش.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  628.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة بن معاشو بقيادة أوالد عبو الهدامي
بدائرة برشيد بإقليم برشيد ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  631.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة بني مرغنين بقيادة تمسمان بدائرة الريف
بإقليم الدريوش ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املادة األولى

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

بجماعة بن معاشو بقيادة أوالد عبو الهدامي بدائرة برشيد بإقليم

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

برشيد.

بجماعة بني مرغنين بقيادة تمسمان بدائرة الريف بإقليم الدريوش.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4777

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2009.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2010.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة تازارين بقيادة بويبالن بدائرة تاهلة بإقليم تازة.

بجماعة تنالت بقيادة تنالت بدائرة آيت باها بإقليم اشتوكة -
آيت باها.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  633.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة تازارين بقيادة بويبالن بدائرة تاهلة
بإقليم تازة ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  635.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة تنالت بقيادة تنالت بدائرة آيت باها بإقليم
اشتوكة  -آيت باها ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة تازارين بقيادة بويبالن بدائرة تاهلة بإقليم تازة.

بجماعة تنالت بقيادة تنالت بدائرة آيت باها بإقليم اشتوكة  -آيت باها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2011.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2012.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة تازوطة بقيادة تازوطة بدائرة صفرو بإقليم صفرو.

بجماعة تطفت بقيادة تطفت بدائرة اللوكوس بإقليم العرائش.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره

( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  634.19الصادر في  29من جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  637.19الصادر في  29من جمادى

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

للتحفيظ الجماعي بجماعة تازوطة بقيادة تازوطة بدائرة صفرو

للتحفيظ الجماعي بجماعة تطفت بقيادة تطفت بدائرة اللوكوس

بإقليم صفرو ؛

بإقليم العرائش ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي

بجماعة تازوطة بقيادة تازوطة بدائرة صفرو بإقليم صفرو.

بجماعة تطفت بقيادة تطفت بدائرة اللوكوس بإقليم العرائش.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4779

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2013.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2014.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة تمازوزت بقيادة سيدي عبد هللا غيات بدائرة
آيت أوريربإقليم الحوز.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بجماعة تونفيت بقيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم ميدلت.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  639.19الصادر في  29من جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  638.19الصادر في  29من جمادى

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

للتحفيظ الجماعي بجماعة تمازوزت بقيادة سيدي عبد هللا غيات

للتحفيظ الجماعي بجماعة تونفيت بقيادة تونفيت بدائرة بومية

بدائرة آيت أورير بإقليم الحوز ؛

بإقليم ميدلت ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة تمازوزت بقيادة سيدي عبد هللا غيات بدائرة
آيت أورير بإقليم الحوز.

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة تونفيت بقيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم ميدلت.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4780

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  2015.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2016.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة عين الجمعة بقيادة عين الجمعة بدائرة عين عرمة
بعمالة مكناس.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بجماعة كلدمان بقيادة كلدمان بدائرة تازة بإقليم تازة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  642.19الصادر في  29من جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  645.19الصادر في  29من جمادى

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

للتحفيظ الجماعي بجماعة عين الجمعة بقيادة عين الجمعة بدائرة

للتحفيظ الجماعي بجماعة كلدمان بقيادة كلدمان بدائرة تازة

عين عرمة بعمالة مكناس ؛

بإقليم تازة ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة عين الجمعة بقيادة عين الجمعة بدائرة عين عرمة بعمالة
مكناس.

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة كلدمان بقيادة كلدمان بدائرة تازة بإقليم تازة.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

4781

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الداخلية رقم  2196.20صادر في  20من ذي الحجة 1441

والغابات رقم  2017.20صادر في فاتح ذي الحجة 1441

( 10أغسطس  )2020بإحداث ست ( )6دوائر حضرية وتسع

( 22يوليو  )2020يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

وعشرين ( )29ملحقة إدارية بجماعة طنجة.

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة للتحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة لبصارة بقيادة عين الصفا بدائرة أحواز وجدة
الشمالية بعمالة وجدة  -أنجاد.

وزيرالداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  644.19الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  7( 1440مارس  )2019يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة

انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة طنجة إلى ست ( )6دوائر حضرية وتسع وعشرين ()29
ملحقة إدارية.
املادة الثانية

للتحفيظ الجماعي بجماعة لبصارة بقيادة عين الصفا بدائرة أحواز
وجدة الشمالية بعمالة وجدة  -أنجاد ؛

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للدوائر الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

األولى أعاله وحدودها.

قرر ما يلي :

املادة الثالثة

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز

ينسخ القرار رقم  2369.10الصادر في  24من شعبان 1431

العمليات املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة

( 6أغسطس  )2010بإحداث ست ( )6دوائر حضرية وست وعشرين

للتحفيظ الجماعي بجماعة لبصارة بقيادة عين الصفا بدائرة أحواز

( )26ملحقة إدارية.

وجدة الشمالية بعمالة وجدة  -أنجاد.

املادة الرابعة

املادة الثانية

يسند إلى عامل عمالة طنجة  -أصيلة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة  22( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير الداخلية رقم  2197.20صادر في  20من ذي الحجة 1441

قرار لوزير الداخلية رقم  2198.20صادر في  20من ذي الحجة 1441

( 10أغسطس  )2020بإحداث ثالث ( )3ملحقات إدارية

( 10أغسطس  )2020بإحداث أربع ( )4ملحقات إدارية

بجماعة اكزناية.

بجماعة الفنيدق.

وزيرالداخلية ،

وزيرالداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى

اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،

اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،

كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛

كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436

وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436

( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،

( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب

انتخابهم في مجلس كل جماعة،

انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تنقسم جماعة اكزناية إلى ثالث ( )3ملحقات إدارية.

تنقسم جماعة الفنيدق إلى أربع ( )4ملحقات إدارية.
املادة الثانية

املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينسخ القرار رقم  2370.10الصادر في  24من شعبان 1431

ينسخ القرار رقم  2233.14الصادر في  18من شعبان 1435

( 6أغسطس  )2010بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بجماعة اكزناية.

( 16يونيو  )2014بإحداث ثالث ( )3ملحقات إدارية بجماعة الفنيدق.

املادة الرابعة

املادة الرابعة

يسند إلى عامل عمالة طنجة  -أصيلة  تنفيذ هذا القرار الذي ينشر

يسند إلى عامل عمالة املضيق  -الفنيدق تنفيذ هذا القرار الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.

بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير الداخلية رقم  2199.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بجماعة
سبع عيون.

وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛

املادة األولى

وزيرالداخلية،

وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة سبع عيون إلى ملحقتين ( )2إداريتين.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقتين اإلداريتين املشار إليهما في املادة األولى أعاله
وحدودهما.
املادة الثالثة

تنقسم جماعة بني مالل إلى دائرتين ( )2حضريتين وعشر ()10
ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للدائرتين الحضريتين وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة
األولى أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
ينسخ القرار رقم  1481.16الصادر في  11من شعبان 1437
( 18ماي  )2016بإحداث دائرتين ( )2حضريتين وثمان ( )8ملحقات
إدارية بجماعة بني مالل.
املادة الرابعة
يسند إلى عامل إقليم بني مالل تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020

يسند إلى عامل إقليم الحاجب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم  2200.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغس ــطس  )2020بإحـ ــداث دائـ ــرتين ( )2حضـ ــريتي ــن
وعشر ( )10ملحقات إدارية بجماعة بني مالل.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم  2201.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بجماعة
الوليدية.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة،
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قرر ما يلي :

املادة الثالثة
املادة األولى

تنقسم جماعة الوليدية إلى ملحقتين ( )2إداريتين.

ينسخ القرار رقم  2220.14الصادر في  18من شعبان 1435
( 16يونيو  )2014بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بجماعة آيت أورير.
املادة الرابعة

املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقتين اإلداريتين املشار إليهما في املادة األولى أعاله
وحدودهما.

يسند إلى عامل إقليم الحوز تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

املادة الثالثة
يسند إلى عامل إقليم سيدي بنور تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم  2202.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث ثالث ( )3ملحقات إدارية
بجماعة آيت أورير.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة آيت أورير إلى ثالث ( )3ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

قرار لوزير الداخلية رقم  2203.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغس ـ ــطس  )2020بإح ـ ــداث دائ ـ ــرتين ( )2حض ـ ــريتي ــن
وخمس ( )5ملحقات إدارية بجماعة آيت ملول.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة آيت ملول إلى دائرتين ( )2حضريتين وخمس ()5
ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للدائرتين الحضريتين وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة
األولى أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
ينسخ القرار رقم  667.13الصادر في  9ربيع اآلخر 1434
( 20فبراير  )2013بإحداث دائرة حضرية واحدة ( )1وأربع ()4
ملحقات إدارية بجماعة آيت ملول.
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املادة الرابعة
يسند إلى عامل عمالة إنزكان  -آيت ملول تنفيذ هذا القرار الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم  2204.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث دائرة حضرية واحدة ()1
وثالث ( )3ملحقات إدارية بجماعة الدشيرة الجهادية.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة الدشيرة الجهادية إلى دائرة حضرية واحدة ()1
وثالث ( )3ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للدائرة الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى
أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
ينسخ القرار رقم  1504.94الصادر في  20من ذي القعدة 1414
( 2ماي  )1994بإحداث منطقة واحدة ومقاطعتين في الجماعة
الحضرية للدشيرة الجهادية.
املادة الرابعة
يسند إلى عامل عمالة إنزكان  -آيت ملول تنفيذ هذا القرار الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير الداخلية رقم  2205.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث ثالث ( )3ملحقات إدارية
بجماعة لقليعة.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة لقليعة إلى ثالث ( )3ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
ينسخ القرار رقم  2344.10الصادر في  24من شعبان 1431
( 6أغسطس  )2010بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بالجماعة
الحضرية للقليعة.
املادة الرابعة
يسند إلى عامل عمالة إنزكان  -آيت ملول تنفيذ هذا القرار الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

4786

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الداخلية رقم  2206.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث أربع ( )4ملحقات إدارية
بجماعة سيدي إفني.
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قرار لوزير الداخلية رقم  2207.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020بإحداث ملحقتين ( )2إداريتين بجماعة
ميراللفت.
وزيرالداخلية،

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،

تنقسم جماعة مير اللفت إلى ملحقتين ( )2إداريتين.

قرر ما يلي :

املادة الثانية

املادة األولى
تنقسم جماعة سيدي إفني إلى أربع ( )4ملحقات إدارية.
املادة الثانية

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقتين اإلداريتين املشار إليهما في املادة األولى أعاله
وحدودهما.
املادة الثالثة

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
ينسخ القرار رقم  373.95الصادر في  12من شوال 1415

يسند إلى عامل إقليم سيدي إفني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

( 13مارس  )1995بإحداث ثالث ( )3مقاطعات في الجماعة الحضرية
لسيدي إفني.
املادة الرابعة
يسند إلى عامل إقليم سيدي إفني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.

قرار لوزير الداخلية رقم  2208.20صادر في  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسـ ــطس  )2020بــإحـ ــداث دائ ـ ــرتين ( )2حضـ ــريتيـ ــن
وتسع ( )9ملحقات إدارية بجماعة الداخلة.
وزيرالداخلية،

وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  5منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان 1436
( 22يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب
انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنقسم جماعة الداخلة إلى دائرتين ( )2حضريتين وتسع ()9
ملحقات إدارية.
املادة الثانية
يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ
الترابي للدائرتين الحضريتين وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة
األولى أعاله وحدودها.
املادة الثالثة
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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 لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 10مارس  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003

ينسخ القرار رقم  2223.14الصادر في  18من شعبان 1435
( 16يونيو  )2014بإحداث دائرتين ( )2حضريتين وتسع ( )9ملحقات
إدارية بجماعة الداخلة.

«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :

يسند إلى عامل إقليم وادي الذهب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية.

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

املادة الرابعة

وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

« -أوكرانيا :
».........................................................................................................
« – Qualification of pharmacist, the title of master
« of science in pharmacy field of study «pharmacy»,

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1684.20صادرفي فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم 
دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛

« délivrée par Ivan Horbachevsky Ternopil State medical
 « University of the ministry of health of Ukraine; « Ukraine - le 23 juin 2016

«يجب أن تقرن هاته الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى
«مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية) مقبول من
«طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب
«الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو . )2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2164.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2165.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتحديد 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 ؛
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
قرر ما يلي :
املـادة األولى

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 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 :

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie des
: procédés
– Diplôme d’ingénieur de l’Université de technologie de
Compiègne en génie des procédés - France, délivré le
30 novembre 2007,

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية :
– Diplôme d’ingénieur, délivré par l’Ecole nationale
supérieure des mines de Nantes - France - le 7 octobre
2013,

مشفوعة بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ،شعبة هندسة
الطرائق ،تخصص  :الصناعات الكيميائية املسلم من املدرسة العليا
للتكنولوجيا بالدار البيضاء بتاريخ  15ديسمبر .2003

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

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2166.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2167.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتحديد 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 ؛

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

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

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Energétique
 – Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole ECAM-EPMI - Francele 24 octobre 2018,

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale d’ingénieurs
 de Saint-Etienne dans la spécialité génie civil - Francedélivré le 1er décembre 2016,

مشفوعة بشهادة النجاح في مباراة الولوج للمدارس العليا
للمهندسين وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

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

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

4790

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2168.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتحديد 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 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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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
– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure
des mines de Douai - France - le 25 novembre 2019,
assorti du diplôme universitaire de technologie, filière :
génie civil, option : bâtiment et routes, délivré par l’Ecole
supérieure de technologie - Salé - le 7 septembre 2009.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

