السنة التاسعة بعد املائة  -عدد 6920

6رفص 6فص (2( 6متبس ((24 (24

ISSN 0851 - 1195

ت ـع ــريـ ـف ــة االش ـ ــتراك

{

بـ ـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـن ـ ـش ـ ــرات

ف ــي الـم ـغ ــرب

ستة أشهر سـ ـنـ ــة

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

 250درهما
 150درهما
 150درهما
 250درهما
 250درهما

 400درهم
 200درهم
 200درهم
 300درهم
 300درهم

يطلب االشتراك من املطبعة الرسمية
الرباط  -شالة

الهاتف 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 :

ف ـ ــي الخ ـ ــارج

0537.76.54.13

فيما يخص النشرات املوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البري ـ ــد الدولي الس ــريع ،تضـ ــاف إل ـ ــى
مبالغ التعريفة املنصوص عليها يمنته
مص ــاري ــف اإلرس ــال كمـ ــا هـي مح ــددة ف ــي
النظام البريدي الجاري به العمل.

الحساب رقم :
310 810 1014029004423101 33

املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط
في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
املطبعة الرسمية

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
صفحة

فهرست
صفحة

عمالة أكادير -إداوتنان - .نزع ملكية قطع أرضية.

نصوص عامة

مرسوم رقم  2.20.570صادرفي  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر ) 2020بإعالن
أن املنفعة العامة تق�ضي بمد قناة لتقوية تزويد جهة سوس  -ماسة
باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة تحلية مياه البحر وبنزع ملكية
القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة أكادير بعمالة أكادير -
إداوتنان................................................................................................... .

املناجم - .مسطرة منح السندات املنجمية.
قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية

5398

إقليم الرحامنة - .نزع ملكية قطعة أرضية.

وإصالح اإلدارة رقم  2221.20صادر في  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بمراجعة أجرة الخدمات املنصوص عليها في
املادة  24من املرسوم رقم  2.15.807الصادر في  12من رجب 1437
( 20أبريل  )2016بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم
بشأن مسطرة منح السندات املنجمية....................................................

نصوص خاصة

5397

مرسوم رقم  2.20.587صادر في  19من محرم  8( 1442سبتمبر  )2020بإعالن
أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر  6063وبناء
قنطرة عند ن.ك  173.459من الخط الحديدي الرابط بين سطات
ومراكش بجماعة بنجريربإقليم الرحامنة وبنزع ملكية القطعة األرضية
الالزمة لهذا الغرض..................................................................................

5399

5396

الجريدة الرسمية
إقليم الجديدة - .نزع ملكية قطع أرضية.

مرسوم رقم  2.20.588صادرفي  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر ) 2020بإعالن
أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمررقم  10037وبناء
قنطرة عند ن.ك  94.324من الخط الحديدي الرابط بين النواصر
والجرف األصفر وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض
بجماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة..................................................

صفحة

5402

عمالة مكناس - .نزع ملكية قطع أرضية.
مرسوم رقم  2.20.591صادرفي  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر ) 2020بتغيير
املرسوم رقم  2.19.404بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام
بأشغال توسيع محرم الخط الحديدي الرابط بين سيدي قاسم
ومكناس بين ن.ك  240.700و ن.ك  241.300وبنزع ملكية القطع
األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة الدخيسة بعمالة مكناس............

5403

املوافقة على تصميمي ونظامي التهيئة.
مرسوم رقم  2.20.596صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر )2020باملوافقة
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة املنطقة الجنوبية
لجماعة البحراويين بإقليم الفحص  -أنجرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة..........................................................................................................

5404

مرسوم رقم  2.20.598صادر في  19من محرم  8( 1442سبتمبر )2020
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز
جماعة آيت مزال بإقليم اشتوكة  -آيت باها وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة..............................................................................................

5404

عمالة مكناس - .إخراج قطعة أرضية من امللك العمومي املائي
وضمها إلى ملك الدولة الخاص.
مرسوم رقم  2.20.610صادر في  19من محرم  8( 1442سبتمبر  )2020بإخراج
قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية تخترق امللك املسمى
«فيالر هوسون» ذي الرسم العقاري عدد  K/5643من امللك العمومي
املائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص بعمالة مكناس..............................

5405

املعادالت بين الشهادات.
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2172.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5406

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2175.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5406

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2176.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2177.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

عدد 6 - 6920رفص 6فص (2( 6متبس ((24 (24
صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2178.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5408

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2179.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5409

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2180.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5410

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2181.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5411

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2182.20
صادر في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

5411

مقاولة التأمين وإعادة التأمين :
•املوافقة على تحويل كلي للمحفظة بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة
«أطلنطا».

مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/EA/1.20
صادرفي  3صفر 21( 1442سبتمبر )2020باملوافقة على التحويل الكلي
ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند» بحقوقها والتزاماتها إلى
مقاولة التأمين وإعادة التأمين «أطلنطا» ...............................................

5407

5408

5412

•سحب اعتماد.

مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/EA/2.20
صادرفي  3صفر 21( 1442سبتمبر )2020بسحب االعتماد من مقاولة
التأمين وإعادة التأمين «سند» ...............................................................

5412

إعالنات وبالغات
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2386.20
صادر في  3صفر  21( 1442سبتمبر  )2020يتعلق بإعالن مفتوح
للترشيحات لرئاسة جامعة عبد املالك السعدي بتطوان...................... .

5414

عدد 6 - 6920رفص 6فص (2( 6متبس ((24 (24

الجريدة الرسمية

5397

نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2221.20صادرفي  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بمراجعة أجرة الخدمات املنصوص
عليها في املادة  24من املرسوم رقم  2.15.807الصادر في
 12من رجب  20( 1437أبريل  )2016بتطبيق أحكام القانون
رقم  33.13املتعلق باملناجم بشأن مسطرة منح السندات
املنجمية.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.15.807الصادر في  12من رجب 1437
( 20أبريل   )2016بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم
بشأن مسطرة منح السندات املنجمية كما تم تغييره وتتميمه وال سيما
املادة  24منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تراجع على النحو التالي األجرة عن الخدمات املقدمة من لدن
اإلدارة املكلفة باملعادن واملنصوص عليها في املادة  24من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.15.807الصادر في  12من رجب 1437
( 20أبريل : )2016
 طلب رخصة البحث  2000 :درهم ؛ طلب رخصة البحث عن التجاويف  2000 :درهم ؛ -طلب تجديد رخصة البحث  4000 :درهم ؛

 طلب إعادة منح رخصة البحث  2000 :درهم ؛ طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف  2000 :درهم ؛ طلب رخصة استغالل املناجم  18000 :درهم ؛ طلب ترخيص استغالل الفضالت وأكوام األنقاض  9000 :درهم ؛ طلب رخصة استغالل التجاويف  1800 X N :درهم ( Nهو عددسنوات صالحية رخصة استغالل التجاويف) ؛
 طلب التجديد األول لرخصة االستغالل  34800 :درهم ؛ طلب التجديد الثاني لرخصة االستغالل وما يليه  60.000 :درهم ؛ طلب إعادة منح رخصة االستغالل  18.000درهم ؛ طلب تجديد ترخيص استغالل الفضالت وأكوام األنقاض 9000 :درهم ؛
 طلب تفويت رخصة البحث  1000 :درهم/كلم  2؛ طلب تفويت رخصة االستغالل  100.000 :درهم ؛ طلب إيجاررخصة البحث  1000 :درهم/كلم .2املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ذي الحجة  13( 1441أغسطس .)2020
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.570صادر في  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر  ) 2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بمد قناة لتقوية
تزويد جهة سوس  -ماسة باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة تحلية مياه البحروبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة
لهذا الغرض بجماعة أكاديربعمالة أكادير  -إداوتنان.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  27فبراير إلى  27أبريل  2019بجماعة أكادير ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بمد قناة لتقوية تزويد جهة سوس ماسة باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة تحلية مياه
البحر.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املتواجدة بجماعة أكادير بعمالة أكادير  -إداوتنان ،املبينة في الجدول أسفله
واملرسومة بألوان مختلفة في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياس  1/1000امللحقين بأصل هذا املرسوم :
أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهم

أرقام القطع األرضية

مراجعها العقارية

2A

رسم عقاري
T 122412/09
P2

مجموعة التهيئة العمران  -ش.م.

االسم

مساحتها

العنوان

ار

س

هـ

عمالة  :أكادير -إداوتنان
جماعة أكادير

40

16

00

2B

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع
بالد تسلى

عمالة  :أكادير -إداوتنان
جماعة أكادير

10

54

00

3A

T.C. 72 bis
P1

أرا�ضي الجموع
بالد تسلى ()P1

عمالة  :أكادير -إداوتنان
جماعة أكادير

05

72

00

3

T.C. 72 bis
P1

أرا�ضي الجموع
بالد تسلى ()P1

عمالة  :أكادير -إداوتنان
جماعة أكادير

00

67

01

املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  -قطاع املاء.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.587صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف
املمر   6063وبناء قنطرة عند ن.ك  173.459من الخط الحديدي الرابط بين سطات ومراكش بجماعة بنجرير
بإقليم الرحامنة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  8نوفمبر  2017إلى  8يناير  2018بمكاتب جماعة بنجرير بإقليم الرحامنة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم  6063وبناء قنطرة عند ن.ك  173.459من الخط الحديدي
الرابط بين سطات ومراكش بجماعة بنجرير بإقليم الرحامنة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :

5399

5400

الجريدة الرسمية
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مساحتها
رقم القطعة
األرضية

مرجعها العقاري

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم املالك

س

آر

هـ

مالحظات
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الجريدة الرسمية

5401

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

5402

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.588صادر في  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر  ) 2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال
حذف املمررقم  10037وبناء قنطرة عند ن.ك  94.324من الخط الحديدي الرابط بين النواصروالجرف األصفروبنزع
ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  13يونيو  إلى  13أغسطس  2018بمكاتب جماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم  10037وبناء قنطرة عند ن.ك  94.324من الخط الحديدي
الرابط بين النواصر والجرف األصفر بجماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000
امللحق بأصل هذا املرسوم :
أرقام القطع
األرضية

مراجعها العقارية

2
غيرمحفظة

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهم
ورثة شعيب ريان بن بلخير.
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

مساحتها
آر

س

08

48

بن جميعة تيبري بن مبارك
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

02

70

الزهرة معناني بنت محمد
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

03

95

7

ورثة شعيب وردي محمد بن بلخير
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

01

01

8

طامو بنت عباس
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

10

17

9

ربيعة بنت عباس
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

08

37

ازا بنت عباس
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

05

12

11

إسماعيل بن عباس
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

02

24

13

لشهب مبارك بن محمد
لشهب عبد هللا بن بوشعيب
جماعة موالي عبد هللا ،بإقليم الجديدة.

11

71

4
6

10

الرسم العقاري عدد :
08/145787

غيرمحفظة

مالحظات

أرض فالحية

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر .) 2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

الجريدة الرسمية

عدد 6 - 6920رفص 6فص (2( 6متبس ((24 (24

5403

مرسوم رقم  2.20.591صادر في  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر  ) 2020بتغيير املرسوم رقم  2.19.404بإعالن أن املنفعة
العامة تق�ضي بالقيام بأشغال توسيع محرم الخط الحديدي الرابط بين سيدي قاسم ومكناس بين ن.ك 240.700
و ن.ك  241.300وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة الدخيسة بعمالة مكناس.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.225الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس  )1963املتعلق بإحداث املكتب الوطني
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  16إلى  14يوليو  2018بمكاتب جماعة الدخيسة بعمالة مكناس ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.19.404الصادر في  17من رمضان  23( 1440ماي  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بالقيام بأشغال توسيع محرم الخط الحديدي الرابط بين سيدي قاسم ومكناس بين ن.ك  240.700و ن.ك  241.300بجماعة
الدخيسة بعمالة مكناس.
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول الوارد باملادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.19.404الصادر في  17من رمضان 1440
( 23ماي : )2019
رقم القطعة األرضية

املراجع العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم كذلك

1

غيرمحفظة

عبد الحق كربوش بن جياللي
العنوان  :جماعة الدخيسة ،عمالة مكناس

مساحتها
س

آر

03

01

مالحظات
أرض فالحية

(الباقي بدون تغيير).
املادة الثانية
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8 ( 1442سبتمبر .) 2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

5404

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.596صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر )2020
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
املنطقة الجنوبية لجماعة البحراويين بإقليم فحص  -أنجرة
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة البحراويين تنفيذ ماجاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  12أكتوبر  2017؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة البحراويين من فاتح
أبريل إلى  3ماي  2019؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.598صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر )2020
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركزجماعة آيت مزال بإقليم اشتوكة  -آيت باها وباإلعالن أن
في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تتميمه ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة البحراويين املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  20ماي  2019؛

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

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  4مارس  2020؛

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

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  ZS/B.2011والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة املنطقة الجنوبية لجماعة البحراويين بإقليم
فحص  -أنجرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  11ديسمبر  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة آيت مزال من  28أكتوبر  
إلى  29نوفمبر  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة آيت مزال املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  6ديسمبر  2019؛
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الجريدة الرسمية

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  4فبراير  2020؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :

5405

رسم ما يلي :
املادة األولى
تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص
قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية تخترق امللك املسمى

املادة األولى

«فيالر هوسون» ذي الرسم العقاري عدد  K/5643املتواجد بمدينة

يوافق على التصميم رقم  3/2012والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة آيت مزال بإقليم اشتوكة  -آيت باها وباإلعالن أن
في ذلك منفعة عامة.

مكناس املنزه ،مساحتها  196مترا مربعا املبينة باللون البني في التصميم

املادة الثانية

التجزيئي ذي املقياس  1/500امللحق بأصل هذا املرسوم.
ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة :

يسند إلى رئيس مجلس جماعة آيت مزال تنفيذ ماجاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

األنصاب

X

Y

C1

490721.70

365879.92

C2

490721.51

365858.37

وحرر بالرباط في  12من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020

C3

490721.49

365857.51

C4

490721.25

365855.30

C5

490717.78

365836.27

C6

490715.29

365842.59

C7

490714.48

365846.10

C8

490716.29

365856.02

C9

490716.49

365857.86

C10

490716.51

365858.48

C11

490716.70

365879.87

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.610صادرفي  19من محرم  8( 1442سبتمبر )2020
بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية
تخترق امللك املسمى «فيالر هوسون» ذي الرسم العقاري
عدد  K/5643من امللك العمومي املائي وضمها إلى ملك الدولة
الخاص بعمالة مكناس.

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو )1914
املتعلق بامللك العام ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل
الخامس منه ؛
وعلى القانون رقم  36.15املتعلق باملاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.16.113الصادر في  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس  )2016؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

5406

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2172.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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 ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
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« - Qualification master degree, program subject area
« architecture and town planning professional qualification
« architect, délivrée par kharkiv national University of
« civil engineering and architecture, Ukraine - le 30 juin
  « 2018 - assortie de bachelor’s degree in the field of study
  « « architecture », délivré par la même université - le 30 juin
« 2016 et d’une attestation de validation du complément
« de formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture
» « de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2175.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس   )2020بتتميم القرار  رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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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وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2176.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس   )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree program subject area

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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 ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

« « architecture and town planning », educational and

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛

« constructions », délivrée par O.M Beketov national

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

« la même université - le 30 juin 2017 et d’une attestation

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995

« professional program, « architecture of buildings and
« University of urban economy in kharkiv - Ukraine
« - le 31 mai 2019, assortie de la qualification bachelor
« degree program subject area « architecture », délivrée par
« de validation du complément de formation, délivrée par
» « l'Ecole nationale d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
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« - Titulo universitario oficial de arquitecto, délivré par
« Universidad politecnica de Madrid - Espagne - le
« 3 mai 2018, assorti d’une attestation de validation du
« complément de formation, délivrée par l’Ecole
» « nationale d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2177.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار  رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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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قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
«  -شهادة املاستر ،امليدان علوم وتكنولوجيا ،الشعبة  :الهندسة
« املعمارية ،التخصص  :الهندسة املعمارية ،املسلمة من وزارة
« التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر بتاريخ  7مارس ،2017
مشفوعة بشهادة الليسانس ،امليدان علوم وتكنولوجيا،
« الشعبة  :هندسة معمارية ،التخصص  :هندسة معمارية،
« املسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر،
« وبشهادة استكمال التكوين مسلمة من املدرسة الوطنية
« للهندسة املعمارية بالرباط».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2178.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار  رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

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

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2179.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛

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 :

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
« - Qualification master degree, program subject area
« «architecture and town planning»  educational program
« «architecture of buildings and constructions» qualification
« master of architecture and town planning, délivrée
« par Odessa State Academy of civil engineering and
« architecture - Ukraine - le 1er juillet 2019, assortie de
« la qualification bachelor degree program subject area
« «architecture», qualification bachelor of architecture,
« délivrée par la même académie - le 10 juillet 2017 et d’une
« attestation de validation du complément de formation,
» « délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

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 ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
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الجريدة الرسمية

« - Qualification master degree, program subject area
« «architecture and town planning»  educational program
« «architecture and town planning» professional qualification
« «architect», délivrée par Kharkiv national University of
« civil engineering and architecture - Ukraine - le 30 juin 2019,
« assortie de la qualification bachelor degree program
« subject area «architecture», délivrée par la même université
« le 30 juin 2017 et d’une attestation de validation du
« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale
» « d’architecture de Rabat .
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وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  20فبراير  ،2020
قرر ما يلي :

املادة الثانية

املادة األولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2180.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي رقم  3337.19صادر 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 ؛

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
« - Titulo universitario oficial de arquitecta, délivré par
« Universitat politecnica de Valencia - Espagne - le 16 mai
« 2016, assorti d’une attestation de validation du
« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale
» « d’architecture de Rabat .
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

عدد 6 - 6920رفص 6فص (2( 6متبس ((24 (24

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2181.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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 ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  20فبراير  ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
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« - Diplôme national d’architecte, en architecture, délivré par
« l’Ecole centrale supérieure polytechnique privée de
» « Tunis - Tunisie - le 30 octobre 2018 .
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  2182.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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 ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  20فبراير  ،2020

5412

الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى - .تحدد كما يلي قائمة   الشهادات التي تعادل
«شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
«املعمارية املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم ،016.89
«مشفوعة بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية
«أو التقنية أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
« - Titlul de arhitect in domeniul de studii arhitectura,
« programul de studii arhitectura, délivré par Facultatea
« de arhitectura G.M. Cantacuzino - Universitatii tehnice  « « Gheorghe Asachi» din IASI - Roumanie - le 2 décembre
« 2019, assorti d’une attestation de validation du
« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale
» « d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
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وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10
بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014ال سيما املادة  19منه ؛
وعلى طلب املوافقة على التحويل الكلي للمحفظة املقدم بتاريخ
 2يونيو  2020؛
وعلى اإلعالن املنشور في نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية
واإلدارية بالجريدة الرسمية عدد  5615بتاريخ  18من شوال 1441
( 10يونيو  )2020؛
وحيث لم تسجل أي مالحظة بشأن عملية التحويل الكلي
للمحفظة ؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ  10سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التحويل الكلي ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين
«سند» ،الكائن مقرها االجتماعي بالدار البيضاء ،رقم  ،181شارع
أنفا ،بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين «أطلنطا»،
الكائن مقرها االجتماعي بنفس العنوان.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

يدخل هذا املقرر حيز التنفيذ ابتداء من  26سبتمبر .2020

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

املادة الثالثة
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3صفر  21( 1442سبتمبر .)2020

مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/EA/1.20
صادر في  3صفر  21( 1442سبتمبر  )2020باملوافقة على التحويل
الكلي ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند» بحقوقها
والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين «أطلنطا».
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ،ال سيما املادتين 231
و  232منه ؛

اإلمضاء  :حسن بوبريك.

مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/EA/2.20
صادر في  3صفر  21( 1442سبتمبر  )2020بسحب االعتماد من
مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند».
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ،ال سيما املادة  232منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات

5413

قرر ما يلي :

واالحتياط االجتماعي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10

املادة األولى

بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014ال سيما املادة  19منه ؛

يسحب االعتماد املمنوح بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية
رقم  2389.15الصادر في  13من رمضان  30( 1436يونيو )2015
من مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند» ،الكائن مقرها االجتماعي
بالدار البيضاء ،رقم  ،181شارع أنفا.

وبعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 2389.15
الصادر في  13من رمضان  30( 1436يونيو  )2015املتعلق باعتماد
مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند» ؛

املادة الثانية
يدخل هذا املقرر حيز التنفيذ ابتداء من  26سبتمبر .2020

وعلى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

املادة الثالثة

رقم  P/EA/1.20الصادر في  3صفر  21( 1442سبتمبر  )2020باملوافقة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

على التحويل الكلي ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين «سند»
بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين «أطلنطا»،

وحرر بالرباط في  3صفر  21( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :حسن بوبريك.
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إعالنات وبالغات
قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2386.20صادر في  3صفر   21( 1442سبتمبر  )2020
يتعلق بإعالن مفتوح للترشيحات لرئاسة جامعة عبد املالك
السعدي بتطوان.
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين في املناصب
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و  92من الدستور ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.20بتاريخ  27من شعبان 1433
( 17يوليو  ،)2012كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادة  15منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.412الصادر في  24من ذي القعدة 1433
( 11أكتوبر  )2012بتطبيق أحكام املادتين  4و  5من القانون التنظيمي
رقم  02.12فيما يتعلق بمسطرة التعيين في املناصب العليا التي يتم
التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ،وال سيما املادة  8منه ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
رقم  1774.01الصادر في  8رجب  26( 1422سبتمبر  )2001بتحديد
إجراءات اإلعالن عن الترشيحات لرئاسة جامعة من الجامعات،
وال سيما املادة األولى منه،
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،

قرر ما يلي :
املادة األولى
يعلن عن إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس جامعة عبد
املالك السعدي بتطوان طبقا ملا يلي :
 تسحب ملفات الترشيح من مقر اإلدارة املركزية لوزارة التربيةالوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي ،قاعة االجتماعات رقم ( 5شارع
محمد اليزيدي ،حسان ،الرباط) أو من موقع الوزارة على األنترنيت
( )www.enssup.gov.maابتداء من  5إلى  9أكتوبر ،2020وذلك
خالل التوقيت املعمول به داخل اإلدارات العمومية.
 تودع ملفات الترشيح ،املكونة بصفة قانونية طبقا للمادةالثالثة من القرار رقم  1774.01الصادر في  8رجب 1422
( 26سبتمبر )2001املشار إليه أعاله ،في ستة ( )6نظائر ،إضافة
إلى نسختين على دعامتين إليكترونيتين ( )2USBبصيغتيWORD
و  ،PDFمقابل وصل إيداع ،ابتداء من  9إلى  13نوفمبر ،2020
بمقراإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي ،قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،قاعة
االجتماعات رقم ( 5شارع محمد اليزيدي ،حسان ،الرباط) ،وذلك
خالل التوقيت املعمول به داخل اإلدارات العمومية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني
لرئاسة الحكومة  www.cg.gov.maواملوقع اإللكتروني لوزارة
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
قطاع التعليم والبحث العلمي ) ،(www.enssup.gov.maوعلى البوابة
اإللكترونية للتشغيل العمومي ،(www.emploi-public.ma) ،ويعلق
بمقر جامعة عبد املالك السعدي بتطوان ،وينشر في شكل إعالن في أربع
جرائد على األقل توزع وطنيا.
وحرر بالرباط في  3صفر  21( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

