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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

صفحة

فهرست

نصوص عاحة

األوروبي  والبنك  املغ بية  امل لكة  بين  ح514  ت ويل  عقد 

لالتتث ار.

 مرسوم رقم 2.20.522 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020(

أورو  مليون  مائتي  بمبلغ   92309 رقم  التمويل  عقد  على  باملوافقة 

)200.000.000 أورو(، املبرم بتاريخ 23 يوليو 2020 بين اململكة املغربية 

و البنك األوروبي لالستثمار، بخصوص دعم قطاع الصحة العمومية 

 .............................................. 4794بغرض الحد من تداعيات جائحة كورونا.

اتفاق ض ان ق ض ح514 بين امل لكة املغ بية والبنك اإلف يقي 
للسن ية.

مرسوم رقم 2.20.524 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( 
اململكة  بين   2020 أبريل   17 بتاريخ  املبرم  االتفاق  على  باملوافقة 
املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ مائتين 
وثالثة وأربعين مليون وثمانمائة وخمسين ألف أورو )243.850.000 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  املذكور  البنك  منحه  أورو( 
للشرب )ONEE(، لتمويل برنامج تنمية شبكات نقل الكهرباء والكهربة 

 ................................................................................................... 4794القروية.

اتفاقية ض ان ق ض ح14حة بين امل لكة املغ بية والصندوق 
الع بي لإلن اء االقسصادي واالجس اعي.

مرسوم رقم 2.20.525 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( 
اململكة  بين   2020 أبريل   27 بتاريخ  املبرمة  االتفاقية  على  باملوافقة 
قصد  واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  املغربية 
ضمان القرض املقدم من طرف الصندوق املذكور للشركة الوطنية 
للطرق السيارة باملغرب، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق 

 .................................................................................................. 4795السريعة.
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 SOCIETE و  املغ بية  امل لكة  بين  ح14حة  ق ض  اتفاقية 
.GENERALE

مرسوم رقم 2.20.569 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( 
باملوافقة على اتفاقية قرض تصدير بمبلغ مائة وتسعة وأربعون مليونا 
وتسعمائة وسبعة عشر ألفا وثالثمائة وخمسون أورو وثالثة وأربعون 
سنتيما )149.917.350,43 أورو(، املبرمة بتاريخ 22 يوليو 2020 بين 
الجزئي  للتمويل  يرصد   ،SOCIETE GENERALE و  املغربية  اململكة 

 ................................................. 4795لبرنامج االستثمار إلدارة الدفاع الوطني.

نصوص خاصة

إقلي ا الناضور والدريوش. - تجديد املنفعة العاحة.

مرسوم رقم 2.20.527 صادر في 8 محرم 1442 )28 أغسطس 2020( بتجديد 
املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة املنطقة الحرة واملنطقة الصناعية 

4796ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش................ 

إقليم ج ادة. - نزع حلكية قطعسين أرضيسين.

مرسوم رقم 2.20.567 صادر في 8 محرم  1442 )28 أغسطس 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء محطة للطاقة الشمسية بإقليم جرادة 
ملكية  وبنزع  )مازن(  املستدامة  للطاقة  املغربية  الوكالة  طرف  من 

 .......................................... 4796القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

ع الة طنجة  - أصيلة. - نزع حلكية قطع أرضية.

مرسوم رقم 2.20.568 صادر في 8 محرم  1442 )28 أغسطس 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم  4602 من ن.ك 
3 + 400 إلى ن.ك 6+205 بجماعة العوامة بعمالة طنجة  - أصيلة 
بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

4797لهذا الغرض............................................................................................. 

إقليم تيزنيت. - نزع حلكية قطع أرضية.

مرسوم رقم 2.20.571 صادر في 8 محرم 1442 ) 28 أغسطس 2020 ( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد جماعة تيغمي باملاء الصالح 
األرضية  القطع  ملكية  وبنزع   IRE 3069/79 الثقب رقم  للشرب عبر 

4802الالزمة لهذا الغرض بإقليم تيزنيت.......................................................... 

املوافقة على تصاحيم وأنظ ة التهيئة.

مرسوم رقم 2.20.577 صادر في 8 محرم 1442 )28 أغسطس 2020( باملوافقة 
لهدارة  قطاع  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

 ..... 4803بجماعة أركمان بإقليم الناضور وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.20.578 صادر في 8 محرم 1442 )28 أغسطس 2020( باملوافقة 
جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

 ................... 4804تليليت بإقليم الدريوش وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.20.580 صادر في 8 محرم 1442 )28 أغسطس 2020( باملوافقة 
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة جدور 

4804بإقليم اليوسفية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة............................... 

تفويض اإلحضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الصحة رقم 1923.20 صادر في 13 من شوال 1441 )5 يونيو2020( 
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3729.19 رقم  القرار  بتتميم 

 ......... 4805)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1912.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4805)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1913.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4806)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1914.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4806)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1915.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

 ............................. 4806)10 يوليو 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1916.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4807)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1917.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4807)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1918.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4808)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1919.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4808)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1920.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441 

4808)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1851.20 صادر في 24 من ذي القعدة 1441 

 ........... 4809)16 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1852.20 صادر في 24 من ذي القعدة 1441 

4809)16 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1853.20 صادر في 24 من ذي القعدة 1441 

4810)16 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1854.20 صادر في 24 من ذي القعدة 1441 

4811)16 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1855.20 صادر في 24 من ذي القعدة 1441 

4812)16 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

تسليم قطع فالحية حن أحالك الدولة الخاصة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2126.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4812له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2127.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4813له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2128.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4813له سابقا بإقليم الجديدة.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2129.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4814له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2130.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4814له سابقا بإقليم الجديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2131.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

4815له سابقا بإقليم آسفي............................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2132.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ....................................................................... 4815له سابقا بإقليم الصويرة.

املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2169.20 

صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4816املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2170.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4816املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2171.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4817املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2173.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4817املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2174.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4818املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2183.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4819املعادالت بين الشهادات ..........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2184.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 
4819املعادالت بين الشهادات ..........................................................................
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(11( الحجة) ذي  حن  ((( في) صادر  ((.(1.5(( رقم)  ح تو5 
))))أغسطس)1)1)()باملوافقة على عقد الس ويل رقم)319)9 
امل514 بساريخ أورو(،) ((11.111.111(  ب بلغ حائتي حليون أورو)
األوروبي) والبنك  املغ بية  امل لكة  بين  ((1(1 يوليو) ((3
بخصوص دعم قطاع الصحة الع وحية بغ ض) لالتتث ار،)

الحد حن تداعيات جائمة كورونا.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019()وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.72  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

من (13 في) الصادر  (2.20.320 رقم) بقانون  املرسوم   وعلى 
التمويالت) سقف  بتجاوز  املتعلق  ()2020 أبريل) (7(  1441 شعبان)
الخارجية،)املصادق عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.20.61)بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)1982)رقم)26.81)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.81.425)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982(،)

والسيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بمبلغ مائتي مليون أورو) (92309 يوافق على عقد التمويل رقم)
بتاريخ واملبرم  املرسوم،) هذا  بأصل  امللحق  أورو(،) (200.000.000( 
لالستثمار،) األوروبي  والبنك  املغربية  اململكة  بين  (2020 يوليو) (23
بخصوص دعم قطاع الصحة العمومية بغرض الحد من تداعيات)

جائحة كورونا.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

(11( الحجة) ذي  حن  ((( في) صادر  ((.(1.5(1 رقم)  ح تو5 

بساريخ) امل514  االتفاق  على  باملوافقة  ()(1(1 أغسطس) ((((

7))أب يل)1)1))بين امل لكة املغ بية والبنك اإلف يقي للسن ية،)

حليون) وأربعين  وثالثة  حائسين  ب بلغ  ق ض  ض ان  قصد 

حنمه) أورو() ((13.851.111( أورو) وث ان ائة وخ سين ألف 

البنك املذكور لل كسب الوطني للكه باء)واملاء)الصالح للش ب)

)ONEE(،)لس ويل ب ناحج تن ية شبكات نقل الكه باء)والكه بة)

الق وية.

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند) على   بناء)

بتاريخ) (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81 رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بتاريخ) واملبرم  املرسوم،) بأصل هذا  امللحق  االتفاق  يوافق على 

17)أبريل)2020)بين اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية،)قصد)

ضمان قرض بمبلغ مائتين وثالثة وأربعين مليون وثمانمائة وخمسين)

ألف أورو))243.850.000)أورو()منحه البنك املذكور للمكتب الوطني)

للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب))ONEE(،)لتمويل برنامج تنمية شبكات)

نقل الكهرباء)والكهربة القروية.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص عاحة
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(11( الحجة) ذي  حن  ((( في) صادر  ((.(1.5(5 رقم)  ح تو5 

باملوافقة على االتفاقية امل14حة بساريخ) ()(1(1 أغسطس) ((((

7))أب يل)1)1))بين امل لكة املغ بية والصندوق الع بي لإلن اء)

حن) املقد5  الق ض  ض ان  قصد  واالجس اعي،) االقسصادي 

السيارة) للط ق  الوطنية  للش كة  املذكور  الصندوق  ط ف 

باملغ ب،)لل ساه ة في ت ويل حش وع تطوي  الط ق الس يعة.

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند) على   بناء)

بتاريخ) (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81 رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

واملبرمة) املرسوم  هذا  بأصل  امللحقة  االتفاقية  على  يوافق 

العربي) والصندوق  املغربية  اململكة  بين  (2020 أبريل) (27 بتاريخ)

البالغ قدره) القرض  قصد ضمان  االقتصادي واالجتماعي،) لإلنماء)

70.000.000)دينار كويتي املقدم من طرف الصندوق املذكور للشركة)

الوطنية للطرق السيارة باملغرب،)للمساهمة في تمويل مشروع تطوير)

الطرق السريعة.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

(11( الحجة) ذي  حن  ((( في) صادر  ((.(1.569 رقم)  ح تو5 
باملوافقة على اتفاقية ق ض تصدي ) ()(1(1 أغسطس) ((((
ب بلغ حائة وتسعة وأربعون حليونا وتسع ائة وتبعة عش )
تنتي ا) وأربعون  وثالثة  أورو  وخ سون  وثالث ائة  ألفا 
1)1))بين) )))يوليو) )7.351,13)19.9))أورو(،)امل14حة بساريخ)
للس ويل) ي صد  (،SOCIETE GENERALE و) امل لكة املغ بية 

الجزئي ل14ناحج االتتث ار إلدارة الدفاع الوطني.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019()وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.72  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

من (13 في) الصادر  (2.20.320 رقم) بقانون  املرسوم   وعلى 
التمويالت) سقف  بتجاوز  املتعلق  ()2020 أبريل) (7(  1441 شعبان)
الخارجية،)املصادق عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.20.61)بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

بتنفيذه) الصادر  (26.81 رقم) (1982 لسنة) املالية  قانون  وعلى 
1402 األول) ربيــــــع  (5 بتــــــاريــــخ) (1.81.425 رقــــم) الشـــــريف   الظهيـــــر 

)فاتح يناير)1982(،)وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بمبلغ مائة وتسعة وأربعون) اتفاقية قرض تصدير  يوافق على 
أورو) وخمسون  وثالثمائة  ألفا  عشر  وسبعة  وتسعمائة  مليونا 
بأصل) امللحقة  (،) أورو) (149.917.350,43( وأربعون سنتيما) وثالثة 
بين اململكة املغربية) (2020 يوليو) (22 واملبرمة بتاريخ) هذا املرسوم،)
و)SOCIETE GENERALE،)يرصد للتمويل الجزئي لبرنامج االستثمار)

إلدارة الدفاع الوطني.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ح تو5 رقم)7)1.5).))صادر في)8)حم 5))11) )8))أغسطس)1)1)) 
الح ة) املنطقة  بتهيئة  تق�ضي  التي  العاحة  املنفعة  بسجديد 
واملنطقة الصناعية ملش وع الناضور غ ب املسوتط بإقلي ي)

الناضور والدريوش.

رئيس الحكومة،

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

منه)؛

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

1437 رمضان) (3 في) الصادر  (2.16.389 رقم) املرسوم   وعلى 
)9)يونيو)2016()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة املنطقة الحرة)
واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور)

والدريوش)؛

 1440 محرم) (4 في) الصادر  (2.18.675 رقم) املرسوم  وعلى 
)14)سبتمبر)2018()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة املنطقة)
الحرة واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي)

الناضور والدريوش)؛

األخضر) واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  من  وباقتراح 
والرقمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املشار) (7.81 من القانون رقم) (7 تجدد وفقا ملقتضيات الفصل)

إليه أعاله املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة املنطقة الحرة واملنطقة)

الناضور) بإقليمي  املتوسط  غرب  الناضور  ملشروع  الصناعية 

ذي) املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  وذلك حسب  والدريوش،)

املقياس)1/15000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

نصوص خاصة

1)1)()بإعالن أن املنفعة العاحة تق�ضي ببناء)حمطة للطاقة) )11) )8))أغسطس) ( 8)حم 5) 1.567).))صادر في) ح تو5 رقم)

الش سية بإقليم ج ادة حن ط ف الوكالة املغ بية للطاقة املسسداحة))حازن()وبنزع حلكية القطعسين األرضيسين الالزحسين)

لهذا الغ ض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)5)ديسمبر)2018)إلى)5)فبراير)2019)بمكتب جماعة مريجة)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،



1797الجريدة الرسمية عدد)6917 - 25)محرم)1442 )14)سبتمبر)2020( 

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)محطة للطاقة الشمسية بإقليم جرادة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول اآلتي بعده واملعلم عليهما باللون األحمر في التصميم)
التجزيئي ذي املقياس)1/10.000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

حالحظات
املساحة

أت اء املالك أو املف وض أنهم املالك 
وعناوينهم

ح اجعه ا 
العقارية

رق ا  
القطعسين 
هــاألرضيسين آر س

أرض عارية.
تصريح 180 شخص كونهم من ذوي الحقوق ويستغلون 

قطعا أرضية من هذا العقار سواء بالحرث أو الرعي
534 17 57

وزير الداخلية بصفته و�ضي على الجماعة 
الساللية »اوالد سيدي علي بوشنافة« غير محفظة 1

قطعة تستخرج من الرسم العقاري عدد 02/140647 
ذي املساحة اإلجمالية 7204 هكتار 65 آر 91 س. 66 16 48

الدولة املغربية - امللك الغابوي - إقليم 
جرادة

الرسم العقاري 

عدد 02/140647
2

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى الوكالة املغربية للطاقة املستدامة)»مازن«.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
والرئيس املدير العام للوكالة املغربية للطاقة املستدامة)»مازن«)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)8)محرم))1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

ح تو5 رقم)1.568).))صادر في)8)حم 5)))11) )8))أغسطس)1)1)()بإعالن أن املنفعة العاحة تق�ضي بسثنية الط يق اإلقلي ية)

رقم)))161)حن ن.ك)3 + 111)إلى ن.ك)6+15))بج اعة العواحة بع الة طنجة))-)أصيلة بجهة طنجة)-)تطوان)-)الحسي ة)

وبنزع حلكية القطع األرضية الالزحة لهذا الغ ض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

أصيلة) (- بجماعة العوامة بعمالة طنجة) (،2018 فبراير) (19 إلى) (2017 ديسمبر) (20 وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)

بجهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة؛

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

املادة األولى

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

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصميمين التجزيئيين ذوي) تنزع بناء)
املقياس)1/1000)امللحقين بأصل هذا املرسوم):



1799الجريدة الرسمية عدد)6917 - 25)محرم)1442 )14)سبتمبر)2020( 



عدد)6917 - 25)محرم)1442 )14)سبتمبر)2020(الجريدة الرسمية     1811



)181الجريدة الرسمية عدد)6917 - 25)محرم)1442 )14)سبتمبر)2020( 

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

واملاء.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ح تو5 رقم))1.57).))صادر في)8)حم 5))11) ) 8))أغسطس)1)1))()بإعالن أن املنفعة العاحة تق�ضي بسقوية تزويد ج اعة)
تيغ ي باملاء)الصالح للش ب ع14 الثقب رقم)IRE 3169/79)وبنزع حلكية القطع األرضية الالزحة لهذا الغ ض بإقليم تيزنيت.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)21)سبتمبر إلى)27)نوفمبر)2017)بجماعة تيغمي)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

.IRE 3069/79(يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد جماعة تيغمي باملاء)الصالح للشرب عبر الثقب رقم

املادة الثانية

املبينة في الجدول أسفله) على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بجماعة تيغمي التابعة إلقليم تيزنيت،) تنزع بناء)
واملرسومة بألوان مختلفة في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياس)1/1000)امللحقين بأصل هذا املرسوم):

العنوانأت اء املالك أو املفت1ض أنهم كذلكح اجعها العقاريةأرقا5 القطع األرضية
املساحة

سار

ورثة بوستا جامعغير محفظة1
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0119

بن يحيى العربيغير محفظة2
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0524

ورثة أحثيت محمدغير محفظة3
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0306

ورثة بوستا عليغير محفظة4
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0351

جامع أرجدالغير محفظة5
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0975

بن الشيخ أحمدغير محفظة6
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0545

غير معرفةغير محفظة7
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

1032

غير محفظة8
ورثة الطالب
ورثة مسيين

جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0341

العربي بن الزاعغير محفظة9
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

1481

غير محفظة10

أونعيل املحفوظ
علي أنجار

ورثة أوشيم عبال
ورثة جامع ازكيت

جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

2600

غير محفظة11

أكوباي احمد
أمري محمد

اقداف الحسين
ورثة سينان ابراهيم

جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0750

غير معرفةغير محفظة12
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0347
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ورثة أوغزو )الطيب ومحمد(غير محفظة13
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0832

ورثة الحاج محمد دابرامغير محفظة14
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

1254

ورثة بوستا جامعغير محفظة15
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0430

غير محفظة16
ورثة أوالرامي
ورثة روحبي

جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0231

غير محفظة17
ورثة النابوري

جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0592

0550غير محفظة17 أ

بوعدي سعيدغير محفظة18
جماعة تغيمي
إقليم تيزنيت

0070

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

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

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 ) 28)أغسطس)2020 (.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ((1(1 أغسطس) ((8(  (11( حم 5) (8 في) صادر  ((.(1.577 ح تو5 رقم)

باملوافقة على السص يم والنظا5 املسعلق به املوضوعين لتهيئة)

قطاع لهدارة بج اعة أرك ان بإقليم الناضور وباإلعالن أن في)

ذلك حنفعة عاحة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)5)أكتوبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أركمان خالل الفترة))

املمتدة من)17)أكتوبر إلى)15)نوفمبر)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  أركمان  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)26)نوفمبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)23)مارس)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام املتعلق) (02/AUNDG/2019 يوافق على التصميم رقم)

به املوضوعين لتهيئة قطاع لهدارة بجماعة أركمان بإقليم الناضور)

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أركمان تنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 ((1(1 أغسطس) ((8(  (11( حم 5) (8 في) صادر  ((.(1.578 ح تو5 رقم)

باملوافقة على السص يم والنظا5 املسعلق به املوضوعين لتهيئة)

ح كز ج اعة تليليت بإقليم الدريوش وباإلعالن أن في ذلك)

حنفعة عاحة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)16)أكتوبر)2018)؛

25)سبتمبر) وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تليليت من)

إلى)28)أكتوبر)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  تليليت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)4)نوفمبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)AUNDG/2019/03)والنظام املتعلق به)
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة تليليت بإقليم الدريوش وباإلعالن أن)

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة تليليت تنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم)
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 ((1(1 أغسطس) ((8(  (11( حم 5) (8 في) صادر  ((.(1.581 ح تو5 رقم)
باملوافقة على السص يم والنظا5 املسعلق به املوضوعين لتهيئة)
ح كز ج اعة جدور بإقليم اليوتفية وباإلعالن أن في ذلك)

حنفعة عاحة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 
1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414
)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)12)يونيو)2019)؛

18)ديسمبر) وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة جدور من)
إلى)16)يناير)2020)؛
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وعلى مداوالت مجلس جماعة جدور املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)3)فبراير)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

أبريل) فاتح  بتاريخ  املنعقدة  املجلس  واقتراحات  العموم  تعرضات 

2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)03/2019)والنظام املتعلق به املوضوعين)

لتهيئة مركز جماعة جدور بإقليم اليوسفية وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة جدور تنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 (11( شوال) حن  ((3 في) صادر  ((9(3.(1 رقم) الصحة  لوزي   ق ار 

في) الصادر  (37(9.(9 رقم) الق ار  بتس يم  ()(1(1 يونيو) (5(

بسفويض اإلحضاء) ()(1(9 أكسوب ) ((1(  (11( حن صف ) (((

واملصادقة على الصفقات.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم)3729.19)الصادر في)11)من صفر)1441

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

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3729.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالخسصاص الت1ابي

 جهة

العيون - 

الساقية 

الح  اء

 جهة العيون -

الساقية الحمراء
..........................................................................

إقليم العيون
..............................................

فاضل  محمد  السيد 

قطب  رئيس  اموي�ضي، 

باملركز  اإلدارية  الشؤون 

الجهوي  االستشفائي 

للعيون.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من شوال)1441 )5)يونيو2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).))9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 الصادر في) (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
كما) (، املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات) ()1993 أبريل) (29(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
واملعادن،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)
جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية قطاع الطاقة واملعادن.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).3)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
واملعادن،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين)

لقطاع الطاقة واملعادن ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).1)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
كما) (، املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات) ()1993 أبريل) (29(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
واملعادن،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
 على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لقطاع الطاقة واملعادن

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) صادر  ((9(5.(1 رقم) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزي   ق ار 
8))حن ذي القعدة))11) )1))يوليو)1)1)()بسفويض املصادقة)

على الصفقات.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
قطاع) لفائدة  املبرمة  والعقود  الصفقات  على  املصادقة  واملعادن،)

الطاقة واملعادن وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).6)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

من جمادى (21 الصادر في) (3.228.74  وعلى قرار الوزير األول رقم)
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 
استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
واملعادن،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر)
الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين لقطاع الطاقة واملعادن للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وفي الخارج.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).7)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والشؤون) املوارد  مدير  الجعفري،) الله  عبد  السيد  إلى  يفوض 
العامة والنظم املعلوماتية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)
واملعادن والبيئة على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات)
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة)
على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية قطاع الطاقة واملعادن.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).8)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والشؤون) املوارد  مدير  الجعفري،) الله  عبد  السيد  إلى  يفوض 
العامة والنظم املعلوماتية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)
واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين)

لقطاع الطاقة واملعادن للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).9)9) صادر في 
8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والشؤون) املوارد  مدير  الجعفري،) الله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

العامة والنظم املعلوماتية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لقطاع)

الطاقة واملعادن ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).1)9) صادر في

8) حن ذي القعدة )11) )1) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والشؤون) املوارد  مدير  الجعفري،) هللا  عبد  السيد  إلى  يفوض 

العامة والنظم املعلوماتية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان التابعين لقطاع الطاقة واملعادن ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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1))حن 1).)85))صادر في)  ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم)
اإلحضاء) بسفويض  ()(1(1 يوليو) ((6(  (11( القعدة) ذي 

واملصادقة على الصفقات.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة،)كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلــى املرســوم رقـــم)2.12.349)الصادر فـــي)8)جمـــادى األولـــى)1434
)20)مارس2013()يتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوزير  قرار  وعلى 
21)من جمادى اآلخرة)1394 )12)يوليو)1974()بتحديد شروط وضع)

أوامر القيام بمأموريات في الخارج)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 
استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما املادة الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع البيئة،) يفوض إلى السيد محمد ابن يحيا،)
على) والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لقطاع البيئة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الكاتب العام لقطاع البيئة،) يفوض إلى السيد محمد ابن يحيا،)

على) والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)

جميع الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان املياومين التابعين لقطاع البيئة بما في ذلك األوامر الصادرة)

قرارات) وعلى  الخارج  وفي  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم 

املصلحة) لحاجات  التنقل  قصد  الشخصية  سياراتهم  استعمال 

اإلدارية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثالثة

الكاتب العام لقطاع البيئة،) يفوض إلى السيد محمد ابن يحيا،)

على) والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف اعتمادات االلتزام وبصفة)

العامة لقطاع) بامليزانية  الوثائق الحسابية ملتعلقة  عامة على جميع 

البيئة.

املادة الرابعة

الصفقات) على  املصادقة  يحيا،) ابن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

والعقود املبرمة لفائدة قطاع البيئة وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق)

الخاصة بها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1441 )16)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).)85) صادر في 1) حن
ذي القعدة )11) )6) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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1421 صفـــر) (6 فـــي) الصـــادر  (2.99.1216 رقـــم) املـــرســـوم   وعلى 
)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 
والجماعات) الدولة  وأعوان  رواتب موظفي  االقتطاعات من  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367 وعلى املرسوم رقم)
2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

نيابة عن وزير) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم،)اإلمضاء)
الطاقة واملعادن والبيئة على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة)
قطاع (- والبيئة) واملعادن  الطاقة  بوزارة  لهم  التابعين   باملوظفين 

البيئة)-،)وذلك فيما يخص):

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -
اململكة ؛

- قرارات منح الرخص السنوية ؛

- الرخص االستثنائية أو اإلذن بالتغيب للموظفين الذين يدلون 
بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أال تتجاوز مدة 

هذه الرخصة عشرة )10( أيام في السنة ؛

بالنسبة  الراتب  إيقاف  وكذا  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   -
للموظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛

- تقييم وتنقيط املوظفين.

املوظفون املعنيوناملها5اإلتم

مدير التغيرات املناخية والتنوع بوزكري رازي

البيولوجي واالقتصاد األخضر

موظفو مديرية التغيرات املناخية 

والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر

موظفو مديرية الشراكة والتواصل مدير الشراكة والتواصل والتعاونرشيد فيرادي

والتعاون

مديرة الرصد والدراسات فراح بوقرطاشة

والتخطيط

موظفو مديرية الرصد والدراسات 

والتخطيط

موظفو قسم املوارد البشريةرئيس قسم املوارد البشريةعبد اللطيف املحراري

رئيس املختبر الوطني للدراسات محمد البوش

ورصد التلوث

موظفو املختبر الوطني للدراسات 

ورصد التلوث

رئيس القسم املالي والشؤون يوسف امنصور

العامة

موظفو القسم املالي والشؤون العامة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1441 )16)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).853) صادر في 1) حن
ذي القعدة )11) )6) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1421 صفـــر) (6 فـــي) الصـــادر  (2.99.1216 رقـــم) املـــرســـوم   وعلى 

)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 

والجماعات) الدولة  وأعوان  رواتب موظفي  االقتطاعات من  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات،)كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367 وعلى املرسوم رقم)

2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم،)كل في مجال اختصاصه)

الترابي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة،)على الوثائق)

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باملوظفين التابعين لهم بوزارة الطاقة)

واملعادن والبيئة)-)قطاع البيئة)-،)وذلك فيما يخص):
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داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

اململكة ؛

ألغراض  الخاصة  سياراتهم  الستعمال  للموظفين  الترخيص   -

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه ؛

بالنسبة  الراتب  إيقاف  وكذا  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   -

للموظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛

- شواهد العمل ؛

- الرخص السنوية ؛

- الرخصة االستثنائية أو اإلذن بالتغيب للموظفين الذين يدلون 

بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أال تتجاوز مدة 

هذه الرخصة عشرة )10( أيام في السنة ؛

في  األعضاء  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  االستثنائية  الرخص   -

املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال 

دورات املجالس ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين األعضاء في الجمعيات ذات 

املنفعة العامة والنقابات املهنية والتعاضديات لحضور مؤتمرات 

واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

بإجراء  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزارة  موظفي  لغير  الترخيص   -

تداريب بمصالح املديرية الجهوية للبيئة ؛

- األمر بإجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص 

املرض ؛

- عرض ملفات األمراض أو الحوادث املنسوبة للعمل على لجنة 

اإلعفاء للبث فيها ؛

- تقييم وتنقيط املوظفين.

املوظفون املعنيوناملها5اإلتم

مدير جهوي للبيئة بجهة طنجة - الحسين خيدور

تطوان - الحسيمة

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

طنجة - تطوان - الحسيمة

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة مديرة جهوية للبيئة بجهة الشرقسليمة دمناتي

الشرق

 مدير جهوي للبيئة بجهة مراكش -نور الدين برين

آسفي

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

مراكش - آسفي

مدير جهوي للبيئة بجهة الرباط - حفيظ الولجة

سال - القنيطرة

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

الرباط - سال - القنيطرة

 مدير جهوي للبيئة بجهة بني مالل -حسن بحار

خنيفرة

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

بني مالل - خنيفرة

مديرة جهوية للبيئة بجهة سلوى السنو�ضي

الدار البيضاء - سطات

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

الدار البيضاء - سطات

 مديرة جهوية للبيئة بجهة سوس -خديجة السامي

ماسة

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

سوس - ماسة

 مدير جهوي للبيئة بجهة كلميم -محمد أيت عتو

واد نون

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

كلميم - واد نون

مدير جهوي للبيئة بجهة العيون - صبرات عالي

الساقية الحمراء

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

العيون - الساقية الحمراء

مدير جهوي للبيئة بجهة الداخلة - عرفة الحراق

وادي الذهب

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

الداخلة - وادي الذهب

 مديرة جهوية للبيئة بجهة فاس -خديجة اليعقوبي

مكناس

موظفو املديرية الجهوية للبيئة بجهة 

فاس - مكناس

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1441 )16)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).851) صادر في 1) حن
ذي القعدة )11) )6) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 
بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1421 صفـــر) (6 فـــي) الصـــادر  (2.99.1216 رقـــم) املـــرســـوم   وعلى 
)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 
والجماعات) الدولة  وأعوان  رواتب موظفي  االقتطاعات من  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

نيابة عن وزير) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم،)اإلمضاء)
الطاقة واملعادن والبيئة على الوثائق والتصرفات اإلدارية الخاصة)
اإلنذار) بتوجيه  يتعلق  فيما  وذلك  البشرية  املوارد  تدبير  بمجال 
املتغيبين) للموظفين  بالنسبة  الراتب  إيقاف  العمل وكذا  باستئناف 
عن العمل بصفة غير مشروعة التابعين لهم بوزارة الطاقة واملعادن)

والبيئة)-)قطاع البيئة)-.
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املوظفون املعنيونالصفةاملفوض إليهم

رئيس قسم التغيرات املناخية الطاهري رشيد

واالقتصاد األخضر

موظفو قسم التغيرات املناخية 

واالقتصاد األخضر

موظفو قسم التنوع البيولوجيرئيس قسم التنوع البيولوجيمدبوحي املصطفى

موظفو قسم الدراسات والتخطيطرئيس قسم الدراسات والتخطيطمقطيط محمد

رئيس املرصد الوطني للبيئة تغزاز املصطفى

والتنمية املستدامة

موظفو املرصد الوطني للبيئة والتنمية 

املستدامة

موظفو قسم التعاون الدوليرئيسة قسم التعاون الدوليالغياتي نصرة

موظفو قسم الشراكةرئيسة قسم الشراكةأمزيان سلوى

موظفو قسم التربية والتواصلرئيس قسم التربية والتواصلكوكبي عبد العالي

موظفو قسم الشؤون القانونيةرئيس قسم الشؤون القانونيةبنزهرة محمد

موظفو قسم املراقبة البيئيةرئيس قسم املراقبة البيئيةاعداد احساين

موظفو قسم التقييم البيئيرئيسة قسم التقييم البيئيادري�ضي لال أمينة

موظفو قسم البرامجرئيس قسم البرامجفراح عبد اإلله

رئيسة قسم منظومات تثمين لخليفي حفصة

النفايات

موظفو قسم منظومات تثمين 

النفايات

رئيس قسم الوقاية ومحاربة دومي الحسن

التلوث

موظفو قسم الوقاية ومحاربة التلوث

رئيس القسم املالي والشؤون يوسف امنصور

العامة

موظفو القسم املالي والشؤون العامة

موظفو قسم املوارد البشريةرئيس قسم املوارد البشريةعبد اللطيف املحراري

رئيس املختبر الوطني للدراسات محمد البوش

ورصد التلوث

موظفو املختبر الوطني للدراسات 

ورصد التلوث

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1441 )16)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1).855) صادر في 

1) حن ذي القعدة )11) )6) يوليو 1)1)( بسفويض اإلحضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املوارد) رئيس قسم  املحراري،) اللطيف  السيد عبد  إلى  يفوض 

البشرية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

شؤون) بتدبير  املتعلقة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على 

املوظفين التابعين لقطاع البيئة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخص املرض ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- عرض املوظفين الجدد على اللجنة الطبية ؛

- شهادة مشاركة املوظفين في دورات التكوين املستمر ؛

اإلدارية  بالحياة  املتعلقة  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد   -

للموظف ألصولها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1441 )16)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات
رقم)1).6))))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛
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 1397 من صفر) (19 في) الصادر  (2.76.510 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1977 فبراير) (9(

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  ( القطعة) السخون  فاطمة  السيدة  تسلم 

والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (11 رقم) الخاصة  الدولة 

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»النور«)بجماعة املهارزة الساحل،)بإقليم)

الجديدة،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.76.510)الصادر في)19)من صفر)1397 )9)فبراير)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).7))))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1397 من صفر) (19 في) الصادر  (2.76.510 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي) ()1977 فبراير) (9(

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  قنديلة  البياض  السيدة  تسلم 

والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (6 رقم) الخاصة  الدولة 

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»النور«)بجماعة املهارزة الساحل،)بإقليم)

الجديدة،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.76.510)الصادر في)19)من صفر)1397 )9)فبراير)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).8))))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛
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 1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم   وعلى 

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

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  السكاكري  فاطمة  السيدة  تسلم 

والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  مشاعة  الخاصة  الدولة 

بإقليم) لغديرة،) بجماعة  زمور«) »كلتة  الزراعي) اإلصالح  بتعاونية 

الجديدة،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.80.778)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).9))))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم   وعلى 

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

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

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة رم�ضي لكبيرة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (6 رقم) الخاصة 

الجديدة،) بإقليم  لغديرة،) بجماعة  الذهب«) »واد  الزراعي) اإلصالح 

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا  املمنوحة 

رقم)2.80.778)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).31)))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الجديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.20.134)الصادر في)26)من جمادى اآلخرة)1441 

قابلة) أو  فالحية  أرضية  قطعة  بمنح  القا�ضي  ()2020 فبراير) (21(

للفالحة من أمالك الدولة الخاصة ملستفيد جديد شاغرة منذ التوزيع)

بإقليم الجديدة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)4)فبراير)1997 

و)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة فاطنة بشار القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (53 رقم) الخاصة 

بإقليم) الساحل،) املهازرة  بجماعة  »الرباح«) الزراعي) اإلصالح 

إليه) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا  املمنوحة  الجديدة،)

 1441 اآلخرة) جمادى  من  (26 في) الصادر  (2.20.134 رقم) أعاله 

)21)فبراير)2020(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).)3)))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم آتفي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1392 من رجب) (13 في) الصادر  (2.71.281 رقم) املرسوم   وعلى 

تحدد بموجبه الئحة الفالحين املسلمة إليهم) ()1972 أغسطس) (23(

قطع أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

آسفي)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)9)سبتمبر)2008،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد احمد اكريبة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)43)املحدثة بتجزئة لبخاتي والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»سيدي عبيد«)بجماعة لبخاتي،)بإقليم آسفي،)املمنوحة سابقا)

الصادر في (2.71.281 على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)  ألبيه بناء)

13)من رجب)1392 )23)أغسطس)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات

رقم)1).)3)))صادر في)7)ذي الحجة))11) )8))يوليو)1)1)) 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم الصوي ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427
أعاله إليه  املشار  الشريف  الظــهــيـــر  بتطبــيق  ()2006 يوليو) (25( 
رقم)1.72.277)بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.206 رقم) املرسوم   وعلى 
)10)أكتوبر)1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي)
الفالحية أوالقابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الصويرة)؛

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

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)27)أغسطس)1997 
و)26)مارس)2014،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) الفالحية من أمالك  القطعة  يسلم السيد محمد ملسيح 
املحدثة بتجزئة نكنافة والواقعة بتعاونية اإلصالح) (8 الخاصة رقم)
الصويرة،) بإقليم  الجزولي،) سيدي  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي)
املمنوحة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.78.206 

بتاريخ)7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1441 )28)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)
والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 
 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((69.(1 رقم) العل ي 
)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في) التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: électrique et automatique

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

d’électrotechnique, d'électronique, d’informatique, 

d’hydraulique et des télécommunications, spécialité : 

génie électrique et automatique, délivré par l’Institut 

national( polytechnique( de( Toulouse( -( France( -( le( 10(

décembre 2018,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((71.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية):

– Titre d’ingénieur de l’Ecole nationale des ponts et 

chaussées(-(France(-(le(20(juin(2014,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((7(.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Industries تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في)

: textiles

– Diplôme d’ingénieur de l’Ecole supérieure des industries 
textiles(de(Lyon(-(France,(délivré(le(7(juillet(1989,(assorti(
de( la( licence( ès( sciences,( délivrée( par( la( Faculté( des(
sciences-Rabat(-(le(22(octobre(1982.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((73.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في) التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: électrique

– Grade de maître en ingénierie )M.Ing( en génie 
électrique, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 
technologie(supérieure,(Université(du(Québec(-(Canada(- 
le 20 mars 2013,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في العلوم،)العلوم الفيزيائية،)تخصص)

فيزياء)املسلمة من كلية العلوم ابن امسيك بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((71.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

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

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie électrique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Grade de philosophiae doctor )Ph.D( en génie, préparé 

et(délivré(au(siège(de( l’Université(du(Québec( -(Ecole(de(

technologie(supérieure(-(Canada(-(le(25(septembre(2019,(

assorti du grade de maître en ingénierie )M.Ing.( en 

génie électrique, préparé et délivré au siège de la même 

université(-(le(20(mars(2013,

وباإلجازة في العلوم الفيزيائية،)تخصص):)فيزياء)املسلمة من كلية)

العلوم بن مسيك بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



9)18الجريدة الرسمية عدد)6917 - 25)محرم)1442 )14)سبتمبر)2020( 

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((83.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Agronome(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur agronome, dans l’option de 
spécialisation productions animales, délivré par l’Ecole 
nationale(supérieure(d’agriculture(-(Université(de(Thiès(-(
Sénégal(-(le(30(avril(2019,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنسدب لدى وزي  الت1بية الوطنية والسكوين املنهي والسعليم)

والبمث) العالي  بالسعليم  املكلف  العل ي  والبمث  العالي 

 (11( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  (((81.(1 رقم) العل ي 

)1)أغسطس)1)1)()بسمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Agronome(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur agronome, dans l’option de 
spécialisation économie rurale, délivré par l’Ecole 
nationale(supérieure(d’agriculture(-(Université(de(Thiès(-(
Sénégal(-(le(23(avril(2019,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


