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مواقعدأث1يةدمتواأدةدبجهةدالداخلةد-دجا يدالذهب.د-دتقييدد
فيدعدا داآلث ر.

أمادى  3 في  صادر   3107.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 
األو 0 1442 )18 ديسمبر 2020( يق�ضي بتقييد مواقع أثرية متواأدة 

 ......................................... 600بجهة الداخلة - وادي الذهب في عداد اآلثار.

الشي عد عل0د املالكد لف ئدةد تجزيءد -د إقليمدسيديدسليل ن.د
لعق ردأل عي.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
 1442 األو 0  أمادى   7 في  صادر   3152.20 رقم  الداخلية  ووزير 
)22 ديسمبر 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك عل0 الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »بالد الرسوم« التابع للجماعة الساللية »الرسوم« 

601والواقع في دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان............................. 

اإلذندبلل رسةدالهيدسةداملعل رية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3046.20 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1442 
2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )7 ديسمبر 

 .................................................................................. 601الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3047.20 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1442 
2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )7 ديسمبر 

 .................................................................................. 601الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3048.20 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1442 
2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )7 ديسمبر 

 .................................................................................. 601الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3049.20 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1442 
2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )8 ديسمبر 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3050.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3051.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3052.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3053.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3054.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3055.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3056.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3057.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3058.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3059.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3060.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3061.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3062.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3063.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3064.20 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 
)10 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3131.20 صادر في 25 من ربيع اآلخر 1442 
)11 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3132.20 صادر في 25 من ربيع اآلخر 1442 
)11 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3133.20 صادر في فاتح أمادى األو 0 1442 
)16 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

604الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3134.20 صادر في فاتح أمادى األو 0 1442 
)16 ديسمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 604الهندسة املعمارية.

عل لةدم1اكش.د-دإق1اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل1انيةدالق1جيةد
لجل عةداملي بهة.

قرار لوالـي أهـة مراكش - آسفي رقم 2935.20 صادر في 4 ربيع  اآلخر 1442 
بإقرار  مراكش  عمالة  عامل  قرار  عل0  باملوافقة   )2020 نوفمبر   20(
 مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لجماعة املنابهة )مركز قطارة -
604دوار أوالد نجيم(....................................................................................... 

إعالن تدجبالغ ت

رأي املجلس االقتصادي واالأتماعي والبيئي حول : »من أأل سياسة لالبتكار 
حّرر الطاقات في خدمة  نموذٍج صناِعّيٍ أديد«.................................... 

ُ
605ت
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 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت
 رقم)1).3165)ص  ردفي)1))مندربيعداآلخ1))11  )1 ) يسلبر)1)1))

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)
جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

 )25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277

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

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعل0 املرسوم رقم)

1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع) )27)أغسطس)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

أبريل) (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر  وعل0 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

يسلم السيد عبد الحق القيصوني القطعة الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)12)املحدثة بتجزئة الناصرية والواقعة بتعاونية)

اإلصالح الزراعي)»الناصرية«)بجماعة مسكورة بإقليم سطات،)املسلمة)

 سابقا ألبيه بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647)الصادر في

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت
رقم)1).3166)ص  ردفي)1))مندربيعداآلخ1))11  )1 ) يسلبر)1)1)) 
4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 1397 رمضان) من  (11 في) الصادر  (2.76.647 رقم) املرسوم  وعل0 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع) ()1977 أغسطس) (27(

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

أبريل) (10 وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

يسلم السيد مصطفى النجمي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)23)املحدثة بتجزئة الناصرية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»الناصرية«)بجماعة مسكورة بإقليم سطات،املسلمة سابقا)

بتاريخ (2.76.647 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  عل0  بناء)  ألبيه 

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نصوصدخ صة
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 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)1).3167)ص  ردفي)1))مندربيعداآلخ1))11  )1 ) يسلبر)1)1))  

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 1397 رمضان) من  (11 في) الصادر  (2.76.647 رقم) املرسوم  وعل0 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع) ()1977 أغسطس) (27(

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

أبريل) (10 وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة الزهرة أميل القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)35)املحدثة بتجزئة العنبرية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،املسلمة) »العنبرية«) الزراعي)

 سابقا لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647)بتاريخ

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)1).3168)ص  ردفي)1))مندربيعداآلخ1))11  )1 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 1397 رمضان) من  (11 في) الصادر  (2.76.647 رقم) املرسوم  وعل0 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع) ()1977 أغسطس) (27(

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

أبريل) (10 وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة الكبيرة الفضيلي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)31)املحدثة بتجزئة الناصرية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»الناصرية«)بجماعة مسكورة بإقليم سطات،املسلمة سابقا)

بتاريخ (2.76.647 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  عل0  بناء)  لزوأها 

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)6952 - 30)أمادى األو 0)1442 )14)يناير)2021(الجريدة الرسمية   588

 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)1).3169)ص  ردفي)1))مندربيعداآلخ1))11  )1 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 1397 رمضان) من  (11 في) الصادر  (2.76.647 رقم) املرسوم  وعل0 

بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع) ()1977 أغسطس) (27(

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

أبريل) (10 وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

يسلم السيد سعيد الحساني القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)66)املحدثة بتجزئة العنبرية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،املسلمة) »العنبرية«) الزراعي)

 سابقا ألبيه بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647)بتاريخ

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملي ه) الق1جيةد جالتيليةد البح1يد جالصيدد الفالحةد لوزي1د ق1ارد

  11( اآلخ1) ربيعد مند ((1 في) ص  رد (3171.(1 رقم) جالغ ب تد

1)1)()4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالك) )1 ) يسلبر)

الدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدصف1ج.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

أمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعل0 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله   إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1402 رأب) من  (17 في) الصادر  (2.80.783 رقم) املرسوم   وعل0 

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

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

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)ماي)2016،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

الدولة) أمالك  الفالحية من  القطعة  تيسر  السيدة زهرة  تسلم 

املحدثة بتجزئة أغبالو أقورار والواقعة بتعاونية) (10 الخاصة رقم)

بإقليم) أقورار،) أغبالو  بجماعة  »الزاوية«) الزراعي) اإلصالح 

عل0 املرسوم املشار إليه أعاله) املسلمة سابقا لزوأها بناء) صفرو،)

رقم)2.80.783)الصادر في)17)من رأب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)
رقم)1).18 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 
4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427
أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

1421 الحجة) ذي  (9 في) الصادر  (2.01.134 رقم) املرسوم   وعل0 
)5)مارس)2001()بتعيين مستفيد أديد من القطعة األرضية الفالحية)
املمنوحة سابقا للسيد عبد العزيز بن عبد هللا من ملك) (128 رقم)

الدولة الخاص بإقليم الجديدة)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وعل0 
 1438 من ذي القعدة) (16 الصادر في) (1995.17 واملياه والغابات رقم)
يق�ضي بتسليم قطعة أرضية فالحية من أمالك) ()2017 أغسطس) (9(

الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)
القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

تسلم السيدة رشيدة الواعي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)
الخاصة رقم)128)املحدثة بتجزئة بولعوان والواقعة بتعاونية اإلصالح)
الزراعي)»الرأاء)في هللا«)بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة،)املمنوحة)
 سابقا ألمها بناء)عل0 القرار املشار إليه أعاله رقم)1995.17)الصادر في

16)من ذي القعدة)1438 )9)أغسطس)2017(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).19 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.456)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد حسن الدغوبي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (42 رقم) الخاصة 

بإقليم) الساحل  املهارزة  بجماعة  »السعادة«) الزراعي) اإلصالح 

عل0 املرسوم املشار إليه أعاله) املمنوحة سابقا ألبيه بناء) الجديدة،)

رقم)2.72.456)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).1  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

تسلم السيدة حادة الفيسات القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (21 رقم) الخاصة 

بإقليم) الساحل  املهارزة  بجماعة  »الهاشمية«) الزراعي) اإلصالح 

الجديدة،)املمنوحة سابقا لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.72.454)بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).   3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

تسلم السيدة العونية مجاهد القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (22 رقم) الخاصة 

بإقليم) الساحل  املهارزة  بجماعة  »الهاشمية«) الزراعي) اإلصالح 

الجديدة،)املمنوحة سابقا لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.72.454)بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).)  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد مخلوف ملشور القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (36 رقم) الخاصة 

اإلصالح الزراعي)»الرباح«)بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،)

املمنوحة سابقا ألبيه بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.72.454 

بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)
رقم)1).3  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 
4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427
أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392
تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

 2464.95 رقم) الفالحي  واالستثمار  الفالحة  وزير  مقرر  وعل0 
بإعادة منح) ()1995 1416 )9)أكتوبر) 13)من أمادى األو 0) الصادر في)
القطعة األرضية رقم)37)بتجزئة بئر الجديد من أمالك الدولة الخاصة)

بإقليم الجديدة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)
القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

أمالك) من  الفالحية  القطعة  الرحيم  عبد  شفيق  السيد  يسلم 
والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (37 رقم) الخاصة  الدولة 
بتعاونية اإلصالح الزراعي)»الرباح«)بجماعة املهارزة الساحل بإقليم)
أعاله) إليه  املشار  املقرر  عل0  بناء) ألمه  سابقا  املمنوحة  الجديدة،)

رقم)2464.95)بتاريخ)13)من أمادى األو 0)1416 )9)أكتوبر)1995(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).1  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.454)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد رودان عي�ضى القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (40 رقم) الخاصة 

اإلصالح الزراعي)»الرباح«)بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،)

املمنوحة سابقا ألبيه بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.72.454 

بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).5  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.456)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد احمد الكسب القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (01 رقم) الخاصة 

بإقليم) الساحل  املهارزة  بجماعة  »الرتمية«) الزراعي) اإلصالح 

عل0 املرسوم املشار إليه أعاله) املمنوحة سابقا ألبيه بناء) الجديدة،)

رقم)2.72.456)بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



593الجريدة الرسمية عدد)6952 - 30)أمادى األو 0)1442 )14)يناير)2021(  

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).6  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

1402 رأب) من  (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم   وعل0 

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

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

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

تسلم السيدة كبورة الكويم القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة مشاعة املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املمنوحة) الجديدة،) بإقليم  لغديرة  بجماعة  زمور«) »كلتة  الزراعي)

 سابقا لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.80.778)بتاريخ

17)من رأب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).8  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

1402 رأب) من  (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم   وعل0 

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

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

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد سعيد الكطاوي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  مشاعة  الخاصة 

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

املمنوحة سابقا ألبيه بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.80.778 

بتاريخ)17)من رأب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)
رقم)1).9  3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 
4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد4دة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427
أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

1397 صفر) من  (19 في) الصادر  (2.76.510 رقم) املرسوم   وعل0 
 )9)فبراير)1977()بتحديد قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم الجديدة)؛

وعل0 مقرر وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)1310.88)الصادر)
1988()بتخويل السيدة مليكة) 1408 )27)يوليو) 12)من ذي الحجة) في)
21)الواقعة بتجزئة البئر الجديد التي) الضاوية القطعة األرضية رقم)

سبق ان منحها زوأها من أمالك الدولة الخاصة بإقليم الجديدة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)
القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد الضاوي رشيد القطعة الفالحية من أمالك الدولة)
بتعاونية) والواقعة  الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  (21 رقم) الخاصة 
اإلصالح الزراعي)»النور«)بجماعة لغديرة بإقليم الجديدة،)املمنوحة)
 سابقا ألمه بناء)عل0 املقرر املشار إليه أعاله رقم)1310.88)الصادر في)

12)من ذي الحجة)1408 )27)يوليو)1988(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)
رقم)1).1) 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11  )7 ) يسلبر)1)1)) 
4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدأزيالل.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427
)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392
تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

مراكش)؛

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  مقرر   وعل0 
رقم)495.02)الصادر في)4)محرم)1423 )19)مارس)2002()بإعادة منح)
18)الواقعة بتجزئة تكالوت من أمالك الدولة) القطعة الفالحية رقم)

الخاصة بإقليم أزيالل ألحد ورثة املمنوحة له سابقا)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)
القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)4)ديسمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد عبد هللا آيت ناصر القطعة الفالحية من أمالك الدولة)
الخاصة رقم)18)املحدثة بتجزئة تكالوت والواقعة بتعاونية اإلصالح)
سابقا) املسلمة  أزيالل،) بإقليم  انزو  بجماعة  »تكالوت«) الزراعي)
عل0 مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات  ألمه بناء)

رقم)495.02)املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1). ) 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدأزيالل.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)4)ديسمبر)2019،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد الحسين ايت العمل القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)19)املحدثة بتجزئة تكالوت والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة سابقا ألبيه) بجماعة انزو بإقليم أزيالل،) »تكالوت«) الزراعي)

 بناء)عل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

)20)ديسمبر)1972(املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).3) 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11  )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدأزيالل.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)16)أكتوبر)2003،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

تسلم السيدة فاضمة ايت خرتوش القطعة الفالحية من أمالك)

املحدثة بتجزئة تكالوت والواقعة بتعاونية) (6 الدولة الخاصة رقم)

اإلصالح الزراعي)»تكالوت«)بجماعة انزو بإقليم أزيالل،)املسلمة سابقا)

 لزوأها بناء)عل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

)20)ديسمبر)1972(املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت)

رقم)1).1) 3)ص  ردفي)))أل  ىدامج 0))11 )7 ) يسلبر)1)1)) 

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدأزيالل.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)16)أكتوبر)2003،

قــــرر ما يلي):

املادة األو 0

يسلم السيد عبد هللا االدري�ضي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)24)املحدثة بتجزئة تكالوت والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»تكالوت«)بجماعة انزو بإقليم أزيالل،)املسلمة سابقا ألخيه)

بناء)عل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 

)20)ديسمبر)1972()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442)17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملي ه) الق1جيةد جالتيليةد البح1يد جالصيدد الفالحةد لوزي1د ق1ارد

  11( امج 0) أل  ىد (( في) ص  رد (3 ((.(1 رقم)  جالغ ب تد

1)1)()4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالك) )7 ) يسلبر)

الدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدقلعة)

الس1اغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 1397 من شوال) (16 في) الصادر  (2.77.310 وعل0 املرسوم رقم)

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من ()1977 سبتمبر) (30( 

 األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم

قلعة السراغنة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة زهيرة الغيابي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)11)املحدثة بتجزئة تماللت والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»النيداوية«)بجماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة،)

الصادر في (2.77.310 عل0 املرسوم رقم)  املسلمة سابقا لزوأها بناء)

16)من شوال)1397 )30)سبتمبر)1977())املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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جاملي ه) الق1جيةد جالتيليةد البح1يد جالصيدد الفالحةد لوزي1د ق1ارد

  11( امج 0) أل  ىد (( في) ص  رد (3 (5.(1 رقم)  جالغ ب تد

1)1)()4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالك) )7 ) يسلبر)

الدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدقلعة)

الس1اغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من  )20)ديسمبر)1972()

 األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة نجمة أبور القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)37)املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

السراغنة) قلعة  بإقليم  الدزوز  بجماعة  زعير«) »سيدي  الزراعي)

في) الصادر  (2.72.463 رقم) املرسوم  عل0  بناء) ألبيها  سابقا  املسلمة 

13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملي ه) الق1جيةد جالتيليةد البح1يد جالصيدد الفالحةد لوزي1د ق1ارد

  11( امج 0) أل  ىد (( في) ص  رد (3 (6.(1 رقم)  جالغ ب تد

1)1)()4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالك) )7 ) يسلبر)

الدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدقلعة)

الس1اغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من  )20)ديسمبر)1972()

 األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة هنية بن لحبيب القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)67)املحدثة بتجزئة العطاوية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

السراغنة) قلعة  بإقليم  الدزوز  بجماعة  زعير«) »سيدي  الزراعي)

الصادر في) (2.72.463 عل0 املرسوم رقم) املسلمة سابقا لزوأها بناء)

13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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جاملي ه) الق1جيةد جالتيليةد البح1يد جالصيدد الفالحةد لوزي1د ق1ارد

  11( امج 0) أل  ىد (( في) ص  رد (3 (7.(1 رقم)  جالغ ب تد

1)1)()4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالك) )7 ) يسلبر)

الدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدقلعة)

الس1اغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277)املشار إليه)

أعاله)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.72.463)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموأبه الئحة الفالحين املستفيدين من  )20)ديسمبر)1972()

 األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم

مراكش)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يونيو))2019،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة حادة الصالحي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  العطاوية  بتجزئة  املحدثة  (56 رقم) الخاصة 

بجماعة الدزوز بإقليم قلعة السراغنة) »العدلية«) اإلصالح الزراعي)

الصادر في) (2.72.463 عل0 املرسوم رقم) املسلمة سابقا لزوأها بناء)

13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((1(1 )7 ) يسلبر)   11( أل  ىدامج 0) (( ص  ردفي) (3 (8.(1  رقم)

 بتغييردمق1ردجزي1دالفالحةدجالتيليةدالق1جيةدجالصيددالبح1ي

 رقم)3.16 1 )الص  ردفي)9)أل  ىداآلخ1ة)7)1  )5)4وليو))116))

4ق�ضيدبإع  ةدميحدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صة)

محددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدم1اكش.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع عل0 مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد)

 البحري رقم)1413.06)الصادر في)9)أمادى اآلخرة)1427 )5)يوليو))2006(

يق�ضي بإعادة منح قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة)

املمنوحة له سابقا)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)4)مارس)2004،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

إليه أعاله) املقرر املشار  املادة األو 0 من  التا ي  النحو  تغير عل0 

)2006 ( يوليو) (5(  1427 9)أمادى اآلخرة) الصادر في) (1413.06  رقم)

يق�ضي بإعادة منح قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة)

املمنوحة له سابقا بإقليم مراكش):

 »املادة األو 0.)-)يسلم السيد محمد بونعيم القطعة الفالحية)...........

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

»...............................))20)ديسمبر)1972(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)أمادى األو 0)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

 رقم)1).35 3)ص  ردفي)6)أل  ىدامج 0))11  ) )) يسلبر))1)1))

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

1417 رأب) من  (20 في) الصادر  (2.86.782 رقم) املرسوم   وعل0 

)2)ديسمبر)1996()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير))2012،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة مينة بنعبيد القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)62)املحدثة بتجزئة زيرارة والواقعة بتعاونية اإلصالح)

الزراعي)»الفوز«)بجماعة زيرارة بإقليم سيدي قاسم،)املسلمة سابقا)

لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.86.782)الصادر في)

20)من رأب)1417 )2)ديسمبر)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)أمادى األو 0)1442 )21)ديسمبر))2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

 رقم)1).36 3)ص  ردفي)6)أل  ىدامج 0))11  ) )) يسلبر))1)1))

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالقييط1ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

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

وعل0 املرسوم رقم)2.72.467)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 

الفالحين) األشخاص  الئحة  بموأبه  تحدد  ()1972 ديسمبر) (20(

املستفيدين من األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص بإقليم القنيطرة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)21)يناير)2013،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

تسلم السيدة غريبة هيدور القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) املحدثة بتجزئة أوالد اخليفة والواقعة  (45 الخاصة رقم)

بجماعة سيدي محمد لحمر بإقليم) »العبدالوية«) اإلصالح الزراعي)

القنيطرة،)املسلمة سابقا لزوأها بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.72.467)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)أمادى األو 0)1442 )21)ديسمبر))2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق1اردلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي هدجالغ ب ت

 رقم)1).37 3)ص  ردفي)6)أل  ىدامج 0))11  ) )) يسلبر))1)1))

4ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالقييط1ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   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)إ 0)19)منه)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427

 )25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277

الصادر في)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1415 من شعبان) (18 الصادر في) (2.93.697  وعل0 املرسوم رقم)

)10)يناير)1995()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم القنيطرة)؛

وبعد االطالع عل0 الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلأال)

القانونية)؛

وعل0 محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)12)ديسمبر)1995 

و)26)أكتوبر)2004،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

 تسلم السيدة البحية الخلطي القطعة الفالحية من أمالك الدولة

املحدثة بتجزئة قرية بن عودة والواقعة بتعاونية) (12 الخاصة رقم)

 اإلصالح الزراعي)»املالكية«)بجماعة بني مالك بإقليم القنيطرة،)املسلمة

 2.93.697 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  عل0  بناء) لزوأها  سابقا 

الصادر في)18)من شعبان)1415 )10)يناير)1995(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)أمادى األو 0)1442 )21)ديسمبر))2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

في ص  رد (3 17.(1 رقم) جال1ي ضةد جالشب بد الثق فةد لوزي1د  ق1ارد
بتقييد) 4ق�ضيد ()(1(1 )8 ) يسلبر)   11( امج 0) أل  ىد (3
مواقعدأث1يةدمتواأدةدبجهةدالداخلة)-)جا يدالذهبدفيدعدا )

اآلث ر.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)عل0 القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة عل0 املباني التاريخية)
الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 
 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تتميمه وتغييره)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع عل0 طلب التقييد الذي تقدمت به أمعية إحياء)
بتاريخ) لݣالت  ملوقع  بالنسبة  أوسرد  بإقليم  لݣالت  شهداء) ذكرى 
2020،)وكذا عل0 طلبات التقييد بالنسبة للمواقع األخرى) 24)يونيو)
وادي) (- إبداع بجهة الداخلة) (- املتبقية والتي تقدم بها منتدى التراث)

الذهب بتاريخ)12)مارس)2020)؛

بتاريخ) املنعقد  اأتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 
12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

بجهة املتواأدة  التالية  األثرية  املواقع  ( اآلثار) عداد  في   تقيد 
الداخلة)-)وادي الذهب،)كما هي مبينة في التصاميم امللحقة بأصل هذا)

القرار):

-)موقع سبخة إمليلي بالنفوذ الترابي لجماعة إمليلي بإقليم وادي الذهب)؛

بإقليم  أوسرد  لجماعة  الترابي  بالنفوذ  الزعافيك  ݣليب  موقع   -
أوسرد ؛

الترابي  بالنفوذ  الجميعية  شمال  الجنائزية  التجمعات  موقع   -
لجماعة أوسرد بإقليم أوسرد ؛

- موقع ارشا عمر بالنفوذ الترابي لجماعة تشال بإقليم أوسرد ؛

-)موقع حجرة عليا بالنفوذ الترابي))لجماعة تشال بإقليم أوسرد)؛

- موقع تمشيت حيب هللا بالنفوذ الترابي لجماعة تشال بإقليم أوسرد ؛

تشال  لجماعة  الترابي  بالنفوذ  مادس  الصخرية  النقوش  موقع   -
بإقليم أوسرد ؛

-)موقع الكورسية بالنفوذ الترابي لجماعة تشال بإقليم أوسرد)؛

-)موقع تيوطسن بالنفوذ الترابي))لجماعة تشال بإقليم أوسرد)؛
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-)موقع الزيعر بالنفوذ الترابي))لجماعة تشال بإقليم أوسرد)؛

-)موقع أݣيدسن))بالنفوذ الترابي))لجماعة تشال بإقليم أوسرد)؛

-)موقع لݣالت))بالنفوذ الترابي))لجماعة أوسرد بإقليم أوسرد.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املواقع األثرية املذكورة في املادة األو 0)

أعاله كيفما كانت طبيعته،)طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في القانون)

 رقم)22.80)املشار إليه أعاله))كما وقع تغييره وتتميمه،)إال بترخيص

قطاع) (- والرياضة) والشباب  الثقافة  بوزارة  املختصة  املصالح  من 

الثقافة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)أمادى األو 0)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

 ق1اردمشتركدلوزي1دالفالحةدجالصيددالبح1يدجالتيليةدالق1جيةدجاملي ه

أل  ى (7 ص  ردفي) (3 5(.(1  جالغ ب تدججزي1دالداخليةدرقم)

لف ئدة) ب لتجزيء) 4ق�ضيد  ((1(1 )))) يسلبر)   11( امج 0)

»بال دال1سوم«) املالكدعل0دالشي عدللعق ردالجل عيداملسلى)
فيد ائ1ةدال1ي) جالواقعد »ال1سوم«) الت بعدللجل عةدالساللية)

ب لغ1بدبإقليمدسيديدسليل ن.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

بناء)عل0 الظهير الشريف رقم)1.69.30)الصادر في)10)أمادى األو 0)1389 

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر) ()1969 يوليو) (25(

الصادر) (64.17 الري كما تم تغييره وتتميمه بموأب القانون رقم)

1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

1389 أمادى األو 0) (10 الصادر في) (2.69.31  وعل0 املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

في الصادر  (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها   الجارية 

10)أمادى األو 0)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وعل0 قرار وزير الداخلية رقم)435.71)الصادر في)14)سبتمبر)1972  

باملوافقة عل0 قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي الجماعية)

الساللية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األو 0

»بالد) املسمى) الجماعي  امللك  الشياع  عل0  املالكين  لفائدة  يجزأ 
الرسم) موضوع  »الرسوم«) الساللية) للجماعة  التابع  الرسوم«)
العقاري عدد)70/9424،)الكائن بإقليم سيدي سليمان كما هو محدد)

بخط أحمر في املخطط التجزيئي))امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)7)أمادى األو 0)1442 )22)ديسمبر)2020(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

اإلذندبلل رسةدالهيدسةداملعل رية

في صادر  (3046.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
 4704 2020()يرخص تحت عدد) 1442 )7)ديسمبر) 21)من ربيع اآلخر)
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  اوكزار  أميمة  للسيدة 
للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها)

بمدينة القنيطرة.

*
*  *

في صادر  (3047.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
 4710 2020()يرخص تحت عدد) 1442 )7)ديسمبر) 21)من ربيع اآلخر)
للسيد أمين الشايب الحامل لدرأة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
رومانيا بتاريخ) (- (»Gheorghe( Asachi«( de( Iasi من الجامعة التقنية)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2019 ديسمبر) (2
بمدينة) مكتبه  أعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

وأدة.

*
*  *

في صادر  (3048.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
 4707 2020()يرخص تحت عدد) 1442 )7)ديسمبر) 21)من ربيع اآلخر)
للسيد معاد بوهالل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
بتاريخ) بتونس  قرطاج  بجامعة  والتعمير  املعمارية  للهندسة  الوطنية 
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2017 يونيو) (21

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بتنغير.

*
*  *
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في صادر  (3049.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

 4715 2020()يرخص تحت عدد) 1442 )8)ديسمبر) 22)من ربيع اآلخر)

للسيدة خديجة ملهندز عماني الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري)

فرنسا) (- مسلم من املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية لتولوز)

وتزاول) معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  (،2015 سبتمبر) (22 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها)

بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (3050.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4712 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  رضوان  مريم  للسيدة 

(،2019 يوليو) (10 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (3051.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4708 

للسيد أنس بنشوك الحامل لدرأة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

أوكرانيا) من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف-)

ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2018 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (3052.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4705 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  اصويري  ياسر  للسيد 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بجامعة قرطاج بتونس))

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول) (،2018 بتاريخ فاتح ديسمبر)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة الجديدة.

*

*  *

في صادر  (3053.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4701 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  اوتيفى  عثمان  للسيد 
(،2018 6)سبتمبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (3054.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4706 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  سلطانة  سفيان  للسيد 
للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (3055.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4702 
الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من) للسيدة صابرين مومني 
(،2019 يونيو) (27 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (3056.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4717 
للسيد آدم انوار الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
أن يحمل) (،2019 يوليو) (9 الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (3057.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4714 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  مجاهيد  يونس  للسيد 
بالرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة الرباط.

*
*  *
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في صادر  (3058.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4713 

لدبلوم مهندس معماري مسلم من) الحامل  الصباري  للسيد فيصل 

بالرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

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

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة القنيطرة.

*

*  *
في صادر  (3059.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4703 

للسيدة منى عبيد الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)27)أكتوبر)2018،)أن تحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع أعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (3060.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4711 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  لزرق  االله  عبد  للسيد 

(،1986 يوليو) (7 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *
في صادر  (3061.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4709 

للسيد كمال عراقي الحامل لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من)

فرنسا) (- الفيليت) باريس  املعمارية  للهندسة  العليا  الوطنية  املدرسة 

ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2012 ديسمبر) (3 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة فاس.

*

*  *

في صادر  (3062.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4694 

 )HMONP( للسيدة غيثة بنمو�ضى الحاملة لدبلوم مهندس معماري)

 مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ

الهندسة) وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  (،2017 ماي) (5

بمدينة مكتبها  أعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
 بموأب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3063.20)صادر في)24)من

ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4699)للسيد)

املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرأة  الحامل  الخوأا  شعيب  محمد 

(- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه)

بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (3064.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4716 

للسيدة دنيا بوشنة الحاملة لدرأة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
وتزاول) معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  (،2019 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها)

بمدينة تازة.

*

*  *
في صادر  (3131.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

25)من ربيع اآلخر)1442 )11)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4718 

للسيدة هودى مسكيني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بجامعة قرطاج بتونس)
وتزاول) معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  (،2016 نوفمبر) (26 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها)

بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
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في صادر  (3132.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 
25)من ربيع اآلخر)1442 )11)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4719 
للسيدة زكية قادري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (3133.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

فاتح أمادى األو 0)1442 )16)ديسمبر)2020()يرخص تحت عدد)4720 

للسيدة سريا برادة الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

أن تحمل) (،2018 يوليو) (4 الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع أعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (3134.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموأب 

عدد) تحت  يرخص  ()2020 ديسمبر) (16(  1442 األو 0) أمادى  فاتح 

للسيد حاتم العلمي الحامل لدرأة البكالوريوس في الهندسة) (4721

املعمارية مسلمة من أامعة ناصر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية)

أن يحمل صفة مهندس) (،1994 يونيو) (12 االشتراكية العظمى بتاريخ)

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع)

أعل مكتبه بمدينة سال.

ربيع) (1 في) ص  رد ((935.(1 رقم) آسفيد (- م1اكش) أهـةد لوالـيد  ق1ارد

ع مل) ق1ارد عل0د ب ملوافقةد ()(1(1 نوفلبر) ((1(   11( اآلخ1)

عل لةدم1اكشدبإق1اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل1انيةدالق1جية)

لجل عةداملي بهة))م1كزدقط رة)-) جاردأجال دنجيم(.

وا ي أهة مراكش - آسفي،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  عل0   بناء)

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

أمادى فاتح  في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعل0 

بشأن التقسيم اإلداري للمملكة، ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)

1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعل0 
اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األو 0

يوافق عل0 قرار عامل عمالة مراكش))بإقرار مخطط تنمية الكتلة)
العمرانية القروية لجماعة املنابهة))مركز قطارة)-)دوار أوالد نجيم()

.M.MN.P(:(2  /2020((املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)4)ربيع اآلخر)1442 )20)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*
* *

 ق1اردلع ملدعل لةدم1اكش
بإق1اردمخططدتيليةدالكتلةدالعل1انيةدالق1جيةدلجل عةداملي بهةد

)م1كزدقط رةد-د جاردأجال دنجيم(

عامل عمالة مراكش،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  عل0   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  عل0  االطالع  وبعد 
والتنمية القروية واملياه والغابات بمراكش بتاريخ)16)أبريل)2019)؛

واملاء) واللوأيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي  وعل0 
بمراكش بتاريخ)12)يوليو)2019)؛

إ 0) (2019 ديسمبر) (9 من) املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعل0 
7)يناير)2020))بمكاتب أماعة املنابهة بعمالة مراكش)؛

وعل0 الرأي الذي أبداه مجلس الجماعة اآلنفة الذكر خالل دورته)
العادية املنعقدة بتاريخ)6)فبراير)2020،

قرر ما يلي):

املادة األو 0

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز أماعة املنابهة)
 )M.MN.P( :( 2   /2020 أوالد نجيم( )املخطط رقم) (- )مركز قطارة)

امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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 رأيداملجلسداالقتص  يدجاالأتل عيدجالبيئيدحول
ح1ّردالط ق تدفيدخدمة)

ُ
 »مندأألدسي سةدلالبتك ردت

)أد4د« نلوذٍج)صي ِعّيٍ

املتعلق) (128.12 رقم) التنظيمي  القانون  من  (6 املادة) عل0  بناًء)

باملجلس االقتصادي واالأتماعي والبيئي،)قرر املجلس،)في إطاِر)إحالة)

ذاتية،)إعداد تقرير حول موضوع)»سياسة االبتكار«.

املكلفة) الدائمة  اللجنة  إ 0  املجلس  مكتب  عهد  اإلطار  هذا  وفي 

بمجتمع املعرفة واإلْعالِم)بإعداِد)تقريٍر)ورأي حْول املوضوع.

بتاريخ) املنعقدة  للمجلس،) العاّمة  الجمعية  صادقت  وقد 

30)يونيو)2020،)باألغلبّية عل0 التقرير الذي يحمل عنوان)»من أأل)

أديد«،) ( صناِعّيٍ نموذٍج) خدمة  في  الطاقات  حّرر 
ُ
ت لالبتكار  سياسة 

والذي انبثق عنه هذا الرأي.)

»)كما أّن)العديد من الشباب،)خاصة من حاملي الشهادات العليا)

ليس فقط بسبب) يفكرون في الهجرة إ 0 الخارج،) العلمية والتقنية،)

ِدِهم)
َ
َبل في  يجدون  ال  ألنهم  أيضا  ما 

ّ
وإن هناك،) ِرية 

ْ
غ

ُ
امل التحفيزات 

ي املنهي،)واالبتكار والبحث)
ّ
الئمة لالشتغال،)والترق

ُ
)املـــ

َ
روط

ّ
ناَخ)والش

ُ
امل

العلمي«.

السادس محمد  امللك  أاللة  ألقاه  الذي  امللكي  الخطاب   من 
يوم)20)غشت)2018)بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة امللك)

والشعب.

تقد4م

د واقع)
ّ

لتؤك (19 أاءت األزمة الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد-)

املخاطر التي تهّدد اقتصاَد)ُمختلف البلدان كما تهّدد صّحة ُمواِطنيها.)

واِطن)
ُ
ثّم)إّن)هذه األزمة كشفت عن القدرة عل0 االبتكار والّصمود امل

عل0 إبرازه في) (
ً
يكون البلد قادرا الذي ينبغي أْن) والّصناعّي) والّصّحّي)

الصحية،) األزمة  تداعيات  مواأهة  سياق  وفي  روف.)
ّ
الظ هذه  مثل 

أبانت بالدنا من أهة) عنه من مواِطن ضعف هيكلّية،) وما كشفْت)

)قائٍم)عل0 االبتكار) أخرى عن مؤّهالت كامنة واعدة ببناء)مساٍر)صناعّيٍ

هذه األزمة أبانْت) أّن) ويعتبر املجلُس) التكنولوجي ومعترف به دولّيا.)

بجالء)عْن)مختلف املؤّهالت التي تزخر بها بالدنا،)والتي من شأنها أن)

القائم عل0 االبتكار) الّصناعي  في املسار  ي 
ّ

الكل باالنخراط  لها  تسمح 

الكبرى) االختيارات  احترام  كذلك  يوّأهه  ابتكار  وهو  التكنولوجّي.)

ستدامة.
ُ
للبالد في مجال اإلدماج االأتماعي والتنمية امل

د املجلُس)االقتصادي واالأتماعي والبيئي عل0)
ّ

وفي هذا الرأي،)ُيؤك
ُموَحة بهدف تحقيق االزدهار)

َ
الحاأة إ 0 إعداد سياسة ابتكارية ط

ِة)
َ
وُيقّدم توصياته الّرامية إ 0 إزال االقتصادي واالندماج االأتماعي،)

وإ 0) السياسة،) هذه  إرساء) دون  تُحول  أْن) شأنها  من  التي  العوائق 
ناسبة لها.

ُ
تطوير اآلليات امل

وما فتئ االقتصاُد)املغربّي)يعتمد عل0 املواّد)األّولية وعل0 َيٍد)عاملة)
أقّل) هذه االْمتيازات الّتنافسية باتْت) أّن) والحاُل) منخفضة الّتكلفة.)
الرأسمال غير) مين 

ْ
فيه ضرورة االبتكار وتث صارْت) في عالٍم) (

ً
حْسما

ْرتبة)
َ
)امل املادي هي القاعدة.)وُيشار في هذا الّسياق إ 0 أّن)املغرَب)يحتلُّ

ر االبتكار العالمي لسنة)
ّ

دولة عل0 مستوى مؤش (129 من أْصل) (74
)بشكٍل)

ٌ
ية

ّ
)النتائَج)املسجلة في هذا املجال تظّل)متدن )عْن)أنَّ

ً
2019،)فْضال

ْعِرفة والّتعاُون)
َ
الفٍت)في مجال التشغيِل)في القطاعات ذات الّصلة بامل

قاولة والّصناعات الثقافية واإلبداعية.
ُ
َبْيَن)الجامعة وامل

ى)
َ

)ُمساهمة الّصناعة الوطنّية في الناتج الّداخلي اإلأما ي تْبق )إنَّ مَّ
ُ
ث

نموذَأنا التنموي ال يْسمح بخلق مناصب) كما أّن) (،1 ضئيلة بدورها)
زمة للحّد)من البطالة في صفوف الشباب،

ّ
 الشغل ذات التأهيل العا ي الال

هادات،)وهو األْمُر)الذي ال)
ّ

وال سّيما في صفوف الخّريجين حاملي الش
َحَد)التحّديات الكبرى لبالدنا.)وفي سنة)2011،)تّم)إطالق)

َ
ل أ

ّ
يزال يشك

( أنَّ غْيَر) صناديق لدعم االبتكار،) وإنشاء) »املغرب لالبتكار«) مخطط)
َرة.

َ
نَتظ

ُ
موحات امل

ّ
النتائج ال تزال دوَن)مستوى الط

في أاللُته  قاه 
ْ
أل الذي  السامي،) كي 

َ
ل
َ
املـــ الخطاَب) أّن)  والحاُل)

2018،)يشير بوضوٍح)إ 0 وأود نْقٍص)وحاأة استعجالية) 20)غشت)
عل0) لألّمة  الحيوية  القوى  أميع  (

ّ
يحث كما  الوطني.) الصعيد  عل0 

ْندِمج قْصد توفير)»املناخ)
ُ
ستدام وامل

ُ
القياِم)بمهّمة اإلعداد الفّعال وامل

والظروف املناسبة للحياة العملية،)والّنهوض املنهي،)واالبتكار والبحث)
العلمي«.)

في العديد) االقتصادي واالأتماعي والبيئي،) ولقْد)حرص املجلُس)
عل0 التأكيد عل0 أهّمية البحث والتطوير واالبتكار في) من تقاريره،)
(،2014 سنة) ففي  االأتماعية.) والتنمية  االقتصادي  الّنمو  تحقيق 
أنه) كما  املوضوع.) لهذا  السنوي  بالتقرير  الخاّص) محوره  خّصص 
تناوله في تقريره حول)»تغيير النموذج املعتمد من أأل بناء)صناعة)
عْن) (

ً
فْضال ومستدامٍة«،) وُمدِمجٍة) ِردٍة)

َّ
ُمط تنمية  خدمة  في  دينامية 

،)في تحديد معاِلم النموذج التنموي الجديد.)
ً
را

ّ
مساهمة املجلس،)مؤخ

وبالنسبة للمجلس،)فقد أصبح من الّضروري اإلسراع بتجاُوز مختلف)
دوَن) التي تُحوُل) اْستراتيجية أو َعَملّية،) العوائق مهما كانت طبيعتها،)
وْضع سياسة وطنّية لالبتكار؛)كما انكّب)عل0 تحديد أسبابها واقتراح)

عها.
ْ
عملّيات كفيلة برف

 1)-)ساهمت الصناعة بنسبة)17.9)في املائة))من الناتج املحلي اإلأما ي املغربي في عام)2016
Examen(multidimensionnel(du(Maroc()Volume(2(,(OCDE,(2018. 

إعالن تدجبالغ ت
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االقتصادي واالأتماعي والبيئي،) املجلُس) ُر)
ّ

ُيذك وفي هذا الّرأي،)

لّحة العتماد سياسة وطنّية لالبتكار تنبع من وعي)
ُ
)امل

َ
،)بأّن)الحاَأة

ً
أّوال

ما فتئ يترّسخ بكْون االبتكار يوَأد في َصميم الّتنافسية الّدولية.)فقد)

ييٌر)أذرّي)في منطق وشروط االبتكار)
ْ
َحَصَل،)خالل الُعقود األخيرة،)تغ

التكنولوجي.)

املغرب) بها  يزخر  التي  املواهب  أو  الفرِدّي) اإلبداع  عن  (
ً
وفْضال

ب من)
ّ
تتطل الُقْدَرة عل0 االبتكار باتْت) فإّن) في مجال ريادة األعمال،)

البلدان اليوم توفيَر)بيئات مالئمة وإنجاَز)عمليات أماعية ُيساهم فيها)

العديد من الفاعلين في القطاعْين العمومي والخاّص،)وطنّيا وأهوّيا،)

قاوالت،)ويلعبوا دْوَرهم الكامل في تحقيقها.)
ُ
والجامعات وامل

أساليب) (  أنَّ
ّ

إال الفاعلين الوطنّيين واُعون بالّرهاناِت،) هؤالء) إّن)

ن من تحقيِق)النمو بواسطة االبتكار،)
ّ

ِمر،)والتي تمك
ْ
ث
ُ
وآليات التعاون امل

من العراقيل التي يتعّين) (
ً
عددا بالخصوِص) واِأُه)

ُ
ال تزال أنينّية وت

ر.
َ
نَتظ

ُ
ر امل

َ
اقات الالزمة إلحداث األث

ّ
ب علْيها لتحرير مجموع الط

ّ
التغل

 .)سي قداإلح لةدالذاتية)

 . .)االبتك ُر)كُلَح1ٍّك)للتطّور

إ 0) مْنها،) كبيٍر) في أاِنٍب) نا اليوم تحّوالت كبيرة ترأع،)
ُ
هد عامل

ْ
يش

التطّورات التكنولوأية التي لها أثر عميق وحاسٌم،)في بعض األحيان،)

حياتنا) أّن) والواقع  واالقتصادّي.) واالأتماعّي) املادّي) حيِط)
ُ
امل عل0 

اليومية أصبحت تعيش،)بكيفّية متواصلة،)عل0 إيقاِع)رّأات متتالية)

)الكبرى)
ُ
قاوالُت)العاملّية

ُ
ُرها امل

ّ
ْنَتجاِت)والخدمات التي توف

ُ
ق امل

ّ
نتيجة تدف

ُمها موأوًدا قبل عشرين سنة.)وفي تقريرها)
َ
بتِكَرة،)والتي لم يكْن)ُمْعظ

ُ
امل

مة األمم املّتحدة للتنمية الصناعية أنه)
ّ
د منظ

ّ
الّصادر سنة)2016)تؤك

»)]...[)بدون تكنولوأيا وابتكار،)لن يكون هناك تْصنيع،)وبدوَن)تصنيٍع)

لْن)تكون هناك تنمية«.)وفي مجال التنافسّية الّدولّية،)ال ُيْعَتَبر االبتكاُر)

قاوالت
ُ
ا فحسب،)بقْدِر)ما هو ابتكاٌر)عل0 ُمْسَتوى تنظيم امل  تكنولوأيًّ

الخدمات) أو  ْنَتجات 
ُ
امل بعض  فإّن) وبالفعل،) كذلك.) األْسواق  أو 

»الجديدة«)هي في بعض األحيان مجّرد تعديل أو تكييف لتكنولوأيا)

عة من)
ّ
مبتكرة،)أو هي شكٌل)من أشكال االستعمال التي لم تكن متوق

ُرق أديدة)
ُ
أو ط أديدة،) ه من خالل ابتكار اْستعماالٍت)

ّ
أن غْيَر) ْبُل.)

َ
ق

لهذه) يكون  أو فنون أديدة،) إدارية أديدة،) ُممارسات  أو  للعمل،)

االبتكارات أثٌر)كبيٌر)عل0 تْسريِع)الّتطوير.

(
ً
تدبيرا ُب)

ّ
يتطل االبتكار  عل0  قائٍم) ( عالمّيٍ اقتصاٍد) إ 0  الولوَج) إّن)

من باحثين ودكاترة وحاصلين) وتحفيزّيا للرأسمال الفكرّي:) (
ً
أديدا

ب إقامة)
ّ
هادات وُمْبدعين وُمْبَتِكِرين َورّواد األْعمال.)كما يتطل

ّ
عل0 الش

تعاُوٍن)وثيٍق)بين مختلف الفاعلين:)من مقاوالٍت)وأامعات ودولة.)وفي)

املغرب،

ما فتئ التشجيُع)عل0 االْبتكار غْيَر)كاٍف،)كما أّن)االبتكاَر)يصطدم بعدد)
قاوالت)

ُ
ْحِبطة التي ال تشّجع امل

ُ
من الَعراقيل اإلدارّية أو الّتنظيمّية امل

الدولية) نافسة 
ُ
امل أماَم) ة 

ّ
هش وْضعّية  في  نفسها  تجد  التي  املبتِكَرة،)

دها)
ّ

تؤك وْضعّية  وهي  متنّوَعة.) ضريبّية  وتحفيزاٍت) بالّدعم  َزة  املعزَّ
)ال يزال عدد براءات االختراع)

ُ
رات االبتكار،)حْيث

ّ
عل0 كّل)حال مؤش

يا،)
ّ
متدن والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  لدى  وَدَعة 

ُ
امل

)املغرب ضمن)»مؤشر االبتكار العالمي«)قد ظّل)
َ

)عل0 أّن)تصنيف
ً
عالوة

َبة)74)منذ عّدة سنوات.
َ
ْرت

َ
)عند امل

ً
أامدا

إ 0 تحقيِق) التي أّدْت) قاوالت الناشئة،)
ُ
ظاهرة امل فإّن) ومع ذلك،)

في) (
ً
سريعا (

ً
انتشارا تعرف  بدأت  أخرى،) ُبلداٍن) في  برى 

ُ
ك نجاحاٍت)

ل تحّوال)
ّ
وبالتا ي صارت تشك خْمس عشرة سنة.) املغرب منذ حوا ْي)

(
ً
قاوالت خجوال

ُ
هاّما في مجال االبتكار في بالدنا.)وإذا كان عدد هذه امل

في نهاية العقد األول من القرن الحا ي،)فإّن)مجموعة من الشباب قد)

انطلقوا في مغامرة املقاولة املبتكرة،)األمر الذي من شأنه أْن)يَجّدد،)

أشكال) ِر)
ُّ
توف حال  في  للبالد  الصناعي  النسيج  الطويل،) املدى  عل0 

)املجلُس)غياب بيئة منسجمة)
َ
الّدعم والشروط الضرورّية.)وقد الَحظ

)عل0 أّن)أغلَب)الفاعلين)
ً
قاوالت الناشئة.)عالوة

ُ
خاّصة بالّنهوض بهذه امل

عل0 املراحل األو 0 من) أْي) زون اهتمامهم عل0 انطالق املشاريع،)
ّ

يرك

َمَل)
ْ

ش
َ
لت الُجُهود  هذه  تْوسيع  ينبغي  وبالتا ي  الجديدة.) املقاولة  حياة 

ل فيها املستثمرون عل0 املدى)
ّ

يتدخ التي يتعّين أْن) والية،)
ُ
امل املراحَل)

املتوسط واملدى الطويل.

)بينداملق جلةدجالج معة:)مفت ٌح)لسي سةداالبتك ر
ُ

ع ُجن
ّ
 .).)الت

)رئيسًيا ال غنى عنه في إعداِد)الّسياسات)
ً
تعد الجامعة العمومّية فاعال

د،)مْنذ التسعينّيات،)أّن)
ّ

أك
َ
قة بالبحث والتطوير واالبتكار.)وقْد)ت

ّ
املتعل

القدرة عل0 االبتكار والتنافسية الّدولّية لبعض الُبلدان التي لديها مع)

)عل0 غرار الُبلدان) مرتفعة) َتل أأور وتكاليف اأتماعية أّد)
ُ

ذلك ك

للجامعات في) القوّي) تعتمد عل0 االنخراِط) يمكن أْن) اإلسكندنافية(،)

( أخرى مبتكرة إ 0 حّدٍ (
ً
ُبلدانا كما أّن) واالْأتماعّي.) الّصناعّي) الّتطويِر)

ذي)
ّ
كبيٍر))كوريا،)سويسرا،...(،)بلَوَرْت)نموذج)»املروحة الثالثّية«2،)ال

إعداِد) قْصد  والدولة  والجامعات  الّصناعة  بْيَن) التعاون  عل0  يؤكد 

استراتيجّياٍت)وطنّية لالبتكار.

الّسياسات) في  إدماأها  يتّم) ال  املغرب  في  الجامعة  أّن) والحاُل)

 بصورة ضعيفة.)كما أّن)الجامعات،)
ّ

الّصناعية وسياسات الّتطوير إال

قاوالت،)تجد نْفَسها أماَم)عدٍد)من الُقُيود)
ُ
حين تنخرط في عالقات مع امل

2( -( https://semanticscholar.org/paper/51e97045d3bf901a98610fbc5a3040d50
b9e5dae.
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سّيما وال  (، واملْسطرّية) القانونّية  آلياتها  ُمالَءمة  َعَدِم) عْن)  الّناأمة 

َمة لها هي) ِ
ّ
َنظ

ُ
ُصوص امل ق بتدبيِر)أنشطة البحث.)والواقع أّن)النُّ

ّ
ما يتعل

م املؤّسسات الُعمومّية،)في حين أّن)الحاأّيات)
ّ
نفس الّنصوص التي تنظ

أصبحْت)مختلفة تماَم)االختالف.)وتعاني الجامعات من عدم أاذبيتها)

ُعقود) موضوع  األموال  تدبير  صعوبة  ومن  الكفاءات  الستقطاب 

ال ُيْمكن صياغة ُبنود ُعقود البحث،) وبالتا ي،) البحث مع الشركات.)

 بين)
ّ

إال التي ترغب املقاولة في إبرامها مع فريق بحث أامعي معين،)

ناأع) إشراٍك) في غياب أّي) الجامعة في شخص رئيسها وبين املقاولة،)

َعَمل.
ْ
للفريق الذي سُينجز ال

هدمندخاللدجْضعدسي سةدمالئلة
ُ
1ٌ)4نبغيدتداُرك

ّ
).)االبتك ردفيداملغ1ب:)تأخ

). .)استراتيجي تدلالبتك ِر)تستجيُب)للح أي ت)

تاحة)
ُ
امل للموارد  (

ً
مالئمة االبتكار  استراتيجّيات  تكوَن) أْن) ينبغي 

وتشير تجربة) عل0 ِحَدة.) سياق وطنّي) وللحاأيات االستراتيّجية لكّل)

بعض البلدان الّصاعدة))الهْند()إ 0 أهّمّية البحث عن الحلول بواسطة)

َفة«)أو ما ُيطلق عليه االبتكارات)
ْ
ل

ُ
»التكنولوأيا العالية منخفضة الك

املالية) واِرد 
َ
امل ذات  الُبلدان  في  (Innovations( frugales ْقَتِصدة«)

ُ
»امل

(
َ

َعَرف الذي  املفتوح«3،) »االبتكار  مفهوم) فإّن) قاِبل،)
ُ
وبامل املحدوَدة.)

ْبرى)
ُ

)كبيًرا في الُبلدان املتقّدمة،)مْن)شأنه أْن)يكوَن)ذا فائدة ك
ً
انتشارا

إ 0) قاوالِت)
ُ
لكْونه يْدُعو امل وذلَك) كذلك بالنسبة للُبلدان الّصاعدة،)

التي) أو الخبرة  عل0 أميع مصادر االبتكار  اإلْمكاِن،) ْدَر)
َ
ق االعتماِد،)

ديها،)وعند شركائها في نفس القطاع،)وعل0) يمكن أن تجدها عند ُمَوّرِ

صعيد الجامعات.

ق جلة.
ُ
).).)حواأزد4تعّيندإزالته دفيدالعالقةدبيندالج معةدجامل

عل0 إنتاج املعارف وعل0 أْن) (
ً
ون الجامعات الوطنية قاِدَرة

ُ
ك

َ
ت لكْي)

ذات الّصلة املباشرة بمختلف اإلشكاليات) للمشاريع،) (
ً
تكون حاضنة

عل0) العمل  الضرورّي) من  وإداراتها،) ومقاوالتها  البالد  تعرفها  التي 

وُمساعدتها) تْمكينها من االنفتاح عل0 ُمحيطها السوسيو-اقتصادّي،)

روط)
ّ

الش تْوفيَر) إّن) ة.)
َ
ة وذات مْنفعة متباَدل

َ
َمِرن َراكاٍت)

َ
عل0 إقاَمة ش

وارد)
َ
امل تدبير  ومالية،) إدارية  )َمساِطر  الشراكات) لهذه  واتية 

ُ
امل

وَمٍة)َعَملّية)
ُ
ِكّية الفكرّية،...()َضرورّي)إلعداِد)مْنظ

ْ
اُسم امِلل

َ
ق

َ
البشرية،)ت

وفّعالة للبحث واالْبتكار.

3(-(»(Open(Innovation:(The(New(Imperative(for(Creating(and(Profiting(from(Tech-
nology(«,(Henry(Chesbrough,(Harvard(Business(School(Press,(2003.

).3.)تلويلدأد4دداالبتك ر)

بكيفّية) وُيعّبَئ) املراحل،) أميع  االبتكار  تْمويل  َي)
ّ
يغط أْن) يجب 

ذلك) والقطاع الخاّص.) العاّم) َركة مختلف الفاعلين في القطاع 
َ
ُمشت

في املائة من الناتج الداخلي اإلْأما ي(،) (0.8( ميزانّية الّدولة اليوم) أّن)

إ 0) بالّنظر  هزيلة  أّد) الُعُمومي،) العلمي  الَبْحث  لتمويل  َصة  املخصَّ
املعايير الدولية،)حيث بلغ املتوسط العالمي)2.27)في املائة سنة)4.2018

)أّدا)
ً
كما أّن)الّتمويل الّصاِدر عن املقاوالت الخاّصة يظّل)محدودا

)بعض الصناديق ملّدة)
ُ

)إحداث مَّ
َ
الئمة.)بحيث ت

ُ
ويفتقد إ 0 األدوات املـــ

ز ُمعظمها عل0 عدد قليل من القطاعات،)
ّ

تقّل)عْن)عشر سنوات،)يرك

استثناءات) مع  الحقيقة،) في  تسمح  ال  صوى 
ُ
ق مبالَغ) كذلك  ويقترح 

قليلة،)بإطالق مشاريع قادرة عل0 تحقيق نتائج أكيدة.)يمكن اإلشارة،)

عل0 سبيل التمثيل،)إ 0 برنامج املكتب الشريف للفوسفاط الذي َرَصَد)

مع الدعوة إ 0) مليون درهم للبحث في قطاع الفوسفاط،) (100 مبلغ)

إ 0 تمويل موضوعات) (
ً
البرنامج أساسا ويهدف هذا  طلبات ترشيح.)

اليوم) ر 
ّ
والتي ال تتوف للفوسفاط،) بالنسبة للمكتب الشريف  هاّمة 

عل0 إأابة صناعّية عملّية أو مقبولة من الناحية املالّية.)نحن هنا أماَم)

م بيئته املتعلقة باالبتكار والبحث في عالقة ُمباشرة)
ّ
قطاٍع)صناعّي)ُينظ

مع الجامعة.

 Partech املخاطر) رأسمال  لصندوق  السنوي  التقرير  وحسب 

َيْجَمع) ماليين دوالر،) (7 بقيمة) رَب،)
ْ
غ

َ
امل فإّن) (،5)2020 )يناير) ( (Africa

)أقّل)مّرتين من السنغال،)و21)مّرة أقّل)مْن)مصر.)ومن ِأَهتهم،)
ً
أْمواال

في) املسؤولين والفاعلين الجامعّيين الذين أنصت إليهم املجلس،) فإّن)

ُمُن)
ْ

َيعَتبرون أّن)إشكالّية تمويل البحث تك اتية،)
ّ

إطار هذه اإلحالة الذ

ُمُن)
ْ

الئمة لتدبيره وصْرِفِه)أكثر مّما تك
ُ
في اإلأراءات واملساطر غير املـــ

الولوج إ 0 التمويل) فاَرقة أّن)
ُ
امل باِب) للّتمويل.)ومْن) ر الفْعلّي)

ّ
في التوف

(
ً
ذي يكون معّقدا

ّ
إنفاقه هو ال يتحقق دائًما بكيفّية أو بأخرى،)ولكّن)

ي يؤدي عل0 املدى الطويل إ 0 عدم تشجيع الفاعلين.
ّ

للغاية،)األْمر الذ

).1.)االنخ1اطدالض1جرّي)للجه ِت)

(
ْ
إذ بالغة،) أهّمّية  للجهاِت) ة 

َ
ل املخوَّ الجديدة  الصالحياُت) تكت�ضي 

وفي) هات استراتيجية واستثمارات أديدة.) لخلق توأُّ (
ً
َرصا

ُ
تمنحها ف

طات)
ّ
هذا اإلطار خّصصت بعض هذه الجهات ميزانيات ضْمَن)املخط

الجهوية للتنمية،)لفائدِة)البْحث والتطوير واالبتكار.

4(-(https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
Partech)منّصة استثمارية للمقاوالت التكنولوأية والّرقمية.)وهي تنشر كّل)سنة أهّم) (- (5

االستثمارات التي تقوم بها في إفريقيا مع املقاوالت املبتكرة.
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ر منها عل0 سبيل املثال):
ُ

ويمكن أْن)نذك

طها الجهوي للتنمية عل0 
ّ
- أهة سوس ماسة، التي نّصت في مخط

/  Haliopoleالتناف�ضي القطب   /  Agrotech/ للبحث:   برنامج 

 2017 بْين  الفترة ما  12 مليون درهم، خالل  ابن زهر،  أامعة 

و2021، وإنشاء تكنوبارك بقيمة 25 مليون درهم؛

ٍز للبحث 
َ

شاَء َمْرك
ْ
- أهة العيون الساقية الحمراء، التي برمَجْت إن

 ماليا 
ً
ساعدة التقنية لتربية اإلبل، خّصصت له غالفا

ُ
والتلقيح وامل

قْدُرُه 200 مليون درهم؛

 
ً
طها الجهوي للتنمية برنامجا

ّ
- أهة الرباط سال، التي وضعت في مخط

باسم »تعزيز البحث العلمي التطبيقي والبحث والتطوير«، دّعمه 

مجلس الجهة بمبلغ 60 مليون درهم، ضْمَن غالف ما ي إأما ي 

قْدُرُه 120 مليون درهم. نفس الجهة تعتزُم إحداث مركز أهوّي 

لالبتكار وريادة األعمال، بميزانية تْبلغ 10 مليون درهم، وغالف 

إأما ّي بقيمة 33 مليون درهم ؛

ق 
ّ
املتعل برنامجها  ِضْمن  أدرَأْت،  التي  خنيفرة،  مالل  بني  أهة   -

للبحث  ٍب 
ْ
ط

ُ
ق إنشاَء  والغابات،  واملياه  املاشية  وتربية  بالفالحة 

درهم.  مليون   71.5 قدرها  بميزانية  الجْودة،  ومراقبة  والتطوير 

كما أدرأْت، ضمن برنامج التربية والتكوين، إحداث مركز أهوّي 

للتطوير واالبتكار، بميزانية بلغْت 28 مليون درهم؛

- أهة فاس مكناس، التي خّصصت، ضْمن غالٍف ما ي إأما ّي قدُرُه 

َغ 300 مليون درهم لبرنامجها الخاّص بدعم 
َ
7.8 مليار درهم، مبل

 إ 0 مبلغ 40 مليون درهم إلحداِث 
ً
تطوير املعرفة والبحث، إضافة

مليون  و100  فاس،  بمدينة  والبحث  للتكوين  تكنولوجّي  قطب 

درهم إلحداث صندوق دعم البحث واالبتكار في القطاع الرقمي 

ضمن مشروع االتصال.

بادراُت)تستحّق)التنويه،)فإّنها مع ذلك تظّل)أّد)
ُ
وإذا كانت هذه امل

ضعيفة بالّنظر إ 0 حاأّيات وإمكانيات كّل)أهة عل0 ِحَدة،)كما تظّل)

َيات التحتية،)وال تْرمي إ 0)
ْ
َزة بشكٍل)أسا�ضّي)عل0 االستثمار في البن

َّ
مرك

)عن)
ً
تطوير الرأسمال البشري وخلق قيمة ُمضافة قوّية.)وهذا،)فْضال

الِجهات في) جيِع)
ْ

ش
َ
غياب سياسة وطنية خاّصة باالبتكار ومن شأنها ت

بغي أْن)تسمح بتعزيِز)
ْ
مجال البحث والتطوير واالبتكار.)وهي سياسة ين

ثرها دينامّية في هذا املجال.
ْ

الجهود الجهوّية وإبراز أك

3.)توصي ت)

معظم التوصيات الواردة في) إ 0 أّن) في البداية،) تجدر اإلشارة،)

 2014 الذي أعّده املجلس سنة) بالتقرير السنوي،) املوضوع الخاّص)

»البحث العلمي واالبتكار رافعة للتنمية االقتصادية) حول موضوع)

واالأتماعية«،)ما زالْت)تحتفظ براهنّيتها،)وال سّيما التوصيات التي)

اندماج) وتحقيق  والتطوير،) البحث  في  االْستثمار  من  ع 
ْ
الّرف تْقترح 

مين وضعّية الباحثين.)
ْ
أفضل بين البحث والقطاع الصناعّي،)وكذا تث

تقائّية بين توصيات املجلس في سنة)
ْ
)من االل

ً
وبالّتا ي،)فإّن)هناك نوعا

الحظ) فقْد) ومع ذلك،) والتوصيات الواردة في الّرأي الحا ي.) (2014

َل)بوادر وْعٍي)تدريجّي)بالحاأة إ 0 االبتكار في بالدنا.)وهو)
ُّ
ك

َ
ش

َ
املجلُس)ت

أائحة) ه بفْعِل)
ُ
هذا الوعي تسارعت وتيرت ُيْعرب عن ارتياحه لكْوِن)

)شهدت مختلف أنحاء)البالد ظهوَر)مبادرات عمومية)
ُ

كورونا - 19،)حيث

َهة بشكل طبيعّي)نحو) وخاّصة،)صناعية وأامعية ال ُيستهان بها،)موأَّ

البحث وتطوير مختلف املنَتجات والخدمات في إطار مشاريع تعاونية)

ومعّبئة.

ُيو�ضي) والبيئي  واالأتماعي  االقتصادي  املجلَس) فإّن) وبالتا ي،)

مختلف) من  بتْمكينها  حقيقية،) قوّية  دفعة  االنطالقة  هذه  بإعطاء)

وسائل الّدعم التي ال تزال بحاأة إلْيها.)فال أَحَد)يجادل في أّن)االبتكار)

ه)
ّ
وأن الّصناعّية،) القطاعات  بعض  الستقاللّية  أسا�ضّي) محّرٌك) هو 

ه ُيساهم)
ّ
)للسيادة االقتصادية-)التكنولوأّية ولألْمن،)وذلك ألن

ٌ
مرادف

ة،)
َ
ل ل مؤهَّ

ْ
غ

ُ
في تمكين بالدنا مْن)قدرات خاّصة كفيلة بخلق مناصب ش

وتوفير مستوى عيش أفضل للجميع.)إّن)مثل هذه السياسة باتت اليوم)

تنمية ُمْدِمجة،)ولتقوية صمود بالدنا،)وال سّيما أمام) ضرورّية لبناء)

م أّن)هذا الّرأي)
ْ
ة.)ورغ

َ
حَتَمل

ُ
التحدّيات املناخّية ومختلف الّصدمات امل

ز اهتماَمه عل0 االبتكار التكنولوجّي)الضرورّي)إلعداد سياسة)
ّ

قد رك

صناعّية تنافسّية،)ولخلق قيمة مضافة قوّية،)فإّن)هذه السياسة هي)

وسياسٍة) تعليمّيٍة) وسياسٍة) صّحّيٍة) سياسٍة) بدورها ضرورّية إلعداِد)

تنمية) أْأِل) أساسّية أخرى مْن) وفي مجاالٍت) وسياسة بيئّية،) ثقافّيٍة)

وطنّية ناأعة ومندِمَجة وذات قدرة عل0 الّصمود.

لّحة إ 0 االبتكار،)يدعو املجلس إ 0 توفير)
ُ
ففي إطار هذه الحاأة امل

املغرب) في  االبتكار  بدْعِم) كفيلة  ومالية  وقانونّية  مؤّسساتية  بيئة 

والّرفع من أثره بشكل كبير.)وفي ُمعظم الحاالت،)من املمكن الّتعجيل)

بكّل) استبعادها  باإلمكاِن) والتي  املتراِكمة،) املتعّددة  الحواأز  بإزالة 

بساطة،)دونما حاأة إ 0 تغيير قانوٍن)ما أو َوْضع قوانين أديدة.)بهذه)

بعد) ذات  توصياٍت) املجلُس) أعّد) واالستعجال  الفّعالية  من  الّروح 

استراتيجّي)وإأرائّي.
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3. .)توصي تدذاتدبعدداستراتيجي

3. . .)حك مةدتش ركيةدجمعّبئة)

يات البحث واملقاوالت)
ْ
سبقت اإلشارة إ 0 أّن)التفاُعل القوّي)بْيَن)بن

للحصول عل0 نتائج ملموسة،) ضرورّي) واإلدارة والقطاع املا ي أْمٌر)
ذين)

ّ
دمج مختلف الفاعلين ال

ُ
ة ت

َ
زم إعداد حكامة َمِرن

ّ
من الال لذلك،)

أهداف) ذات  ملموسة  مشاريع  في  أماعّية  بكيفّيٍة) الَعَمل  ُيْمِكُنُهم 
مشتركة.

للحكاَمة) إحداث هيئٍة) ا،) وطنيًّ عل0 املستوى املؤّسساتّي) بغي،)
ْ
وين

الحكومة) من   
ًّ

كال عضوّيتها  في  تضّم) املجال،) هذا  في  االستراتيجية 
م)

َ
عال وممثلي  املغربية  لألبناك  املنهي  والتجّمع  املهنية  والجمعيات 

هذه) من  ر 
َ
وُينتظ البحث(.) ومراكز  واملختبرات  )الجامعات  البحث)

)عمومّيا)
ً
الهيئة أْن)تحّدد استراتيجية وطنّية لالبتكار،)وتخّصص تمويال

)عل0 البحث عْن)تمويالت عمومّية أو خاّصة من)
ً
لهذا الغرض،)عالوة

رات)
ّ

ر منها وْضع مؤش
َ
مختلف الجهات املانحة وطنيا أو دولّيا.)كما ُينَتظ

ن)
ّ

مالئمة لكّل)عملية من العمليات التي ينبغي القيام بها،)وبالتا ي ستمك
َدة) من تقييم نتائج الجهود املبذولة عل0 أساِس)معايير موضوعّية ومحدَّ

من قْبل.

ٍة)أكبر،)
َ
)للتتّبع اإلأرائّي)تّتصف ِبُمُرون

ً
كما تحدث هذه الهيئة لجنة

ل علْيها. حصَّ
ُ
نتِظم ملختلف العملّيات والنتائج امل

ُ
وتحرص عل0 التتّبع امل

بنفس) تتمّتع  مماثلة  هيئة  إحداث  يتّم) الجهوي،) الّصعيد  وعل0 
أهوّية،) مهنية  وأمعّيات  الجهة  مجلس  من  ل 

ّ
وتتشك الّصالحيات،)

والجامعة املوأودة بالجهة،) ومؤسسات مالية عل0 الّصعيد املحلّي،)
0 تنسيق االستراتيجيات حرصا عل0)

ّ
وممثل عن الهيئة الوطنية يتو 

التجانس بين االستراتيجّيات الوطنية والجهوية.

ومن شأن هذه الهيئة الجهوّية اإلشراف عل0 الصناديق الجهوية)
َصة للبحث والتطوير واالبتكار،)والبحث عن تمويالٍت)ُعمومية) املخصَّ
تنفيذها.) تقّرر  التي  املشاريع االستراتيجية  لتمويل  وخاّصة أديدة 
الّصعيد) عل0  االبتكار  عل0  دينامّية  إْضفاء) مهاّمها  من  سيكون  كما 
قاوالت)

ُ
امل سّيما  وال  املحلية،) قاوالت 

ُ
امل مستوى  وعل0  الُعمومّي)

الّصغيرة واملتوّسطة،)وذلَك)َعْن)طريِق)إحداث ُمسابقات وأوائز عل0)
ق العالقة الالزمة َبْيَن)

ْ
سبيل املثال،)ولكن بالخصوص عن طريِق)خل

بيها.
ْ
ْبَتِكَرة الكفيلة بتل

ُ
شاريع امل

َ
الحاأيات التنموية املحلية وامل

وإ 0 أانب هذه الهيئات االستراتيجية،)يتعّين إحداث هيئة تنسيق)
لهذه) والتتّبع اليومّي) مهّمتها الحْرص عل0 تنفيذ مختلف العملّيات،)
ر من هذه الهيئة توفير املعلومات ونشرها،)

َ
تظ

ْ
املنظومة ككّل.)كما ُين

وإدارة مختلف حلقات املنظومة،)وتحديد كيفّيات تقييم كّل)مشروع)
َعَب)َدْوَر)الطرف الثالث املوثوق)

ْ
من املشاريع عل0 حدة،)كما يمكنها أْن)تل

صادقة عل0 األشغال والنتائج.
ُ
به الذي يمكنه امل

وستكون هيئة الّتنسيق عل0 اتصال مباشر مع مختلف ِفَرِق)البحث)

واالبتكار))الجامعات،)مراكز البحث والّتطوير واالبتكار،)العمومّية أو)

الخاّصة،)ِفَرق البحث والتطوير واالبتكار داخل املقاوالت،)الخ(.)كما)

هات االستراتيجية:) ستْضَمن الّربط بين العمليات ذات الّصلة والتوأُّ

وتحديد) البحث  االهتمام،) عن  الّتعبير  طلبات  العروض،) طلبات 

تحديد) املشاريع،) مقترحات  التمويل،) طلبات  الخاّصة،) الكفاءات 

الّتجهيزات التي يمكن تقاسمها،)إلخ.)

مراأعة اختصاصات وتنظيم) خالِل) يتحّقق ذلك مْن) وُيمكن أْن)

املركز الوطني للبحث العلمي والتقني،)وذلك بما يمكنه من الكفاءات)

واملوارد والصالحّيات الضرورّية ذات صلة باالبتكار.

التي) املحّددة،) االستراتيجية  املحاور  هذه  مع  باملوازاة  ه 
ّ
أن غْيَر)

الوطنّية،) األولوّيات  مع  يتما�ضى  متجاِنٍس) تطويٍر) بتحقيِق) ستسمح 

بتِكَرة،)
ُ
امل للمقاوالت  بالنسبة  اإلأراءات  تبسيط  كذلك  زم 

ّ
الال من 

واملقاوالت واالتحادات املهنية واملؤسسات واملرافق ذات الحاأيات)

البحث داخل الجامعات اإلأابة عنها.)وفي) التي يمكن ِلِفَرِق) الخاّصة،)

يات)
ْ
هذه الحال،)باإلمكان إقامة عالقة تعاقدية مباشرة،)بين هذه البن

ِلع بدورها هيئة التنسيق،)بحيث أّن)
ْ
ط

ُ
الّداعمة وبين ِفَرق البحث التي ت

ومات)
ُ
ْعل

َ
َبِر)قْدٍر)ُمْمكن من امل

ْ
هذه األخيرة ينبغي أْن)تحُصل دائًما عل0 أك

ة والوضعّية العاّمة للبحث والتطوير واالبتكار.
َ

حول املبادرات املتخذ

3. .).)مي ظ1ةدجطييةدمحّد ةدامهداف

املجلس) يو�ضي  الجديدة،) السياسة  هذه  إطالق  أأل  من 

االقتصادي واالأتماعي والبيئي بتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف)

رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين املعنّيين))وزارات وهيئات)

حكامة وأامعات ومراكز بحث وباحثين متخّصصين وُمقاوالت كبرى)

وصغرى ومتوسطة،)إلخ()في مجالْين أو ثالثة مجاالت واعدة باالبتكار)

استراتيجية وضع  الوطنية  املناظرة  هذه  شأن  ومن  التكنولوجي.)
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)متوسطة املدى،)تشّجُع)عل0 تحقيِق)تضافر أميع الجهود املبذولة عل0)

ر فرص العمل وتخلق)
ّ
املستوى الوطني إلنجاز اْبتكاراٍت)حقيقية توف

الثروة.)وسيتقرر بصورة مباشرة بعد إأراء)هذه املناظرة ما إذا كان)

سيتم عقد مناظرات أخرى بشكل دوري))سنويا عل0 سبيل املثال())من)

أأل التطرق ملجاالت ابتكار محددة).

اختيارها) سلسلة إنتاج يتّم) ّل)
ُ
وسيُوَضع أدول َزَمني بالنسبة لك

َرة،)وكذلك إأراء)التعديالت)
َ
نَتظ

ُ
من أأل تحديد املراحل والنتائج امل

ْعَتَمَدة.
ُ
ة عل0 االستراتيجية امل

َ
حَتَمل

ُ
امل

3. .3.)إ م جداالبتك ردفيداالستراتيجي تدالقط عّيةدللتيلية)

بكيفّيٍة) معين  قطاٍع) تطوير  إ 0  القطاعية  االستراتيجياُت) تْرمي 

منسجمة،)وغالبا ما تؤخذ املوارد البشرية في االعتبار إ 0 حّد)كبير من)

خالل مسالك التكوين املهنية والجامعية.)وإذا كان هناَك)تنصيٌص)عل0)

 نادًرا.)
ّ

ق إال بَّ
َ
مكانة البحث،)فإّن)هذا األخير ال ُيط

استراتيجية) كّل) ُمْستوى  عل0  هناك،) يكوَن) أْن) يجب  ولذلك 

رات)
ّ

م بمؤش
َّ
د وُمَرق قطاعية،)محور للبحث والتطوير واالبتكار محدَّ

في) بها  املعمول  الّتحّمالت  دفاتر  غرار  عل0  واضحة،) وكّمّية  نوعّية 

مجال االتصاالت،)التي تخّصص نْسبة)0.25)في املائة من رقم ُمعامالتها)

كُمساهمٍة)مْنها في ميزانية الدولة لدعم البحث.

3. .1.)بيداغوأي دُمالئلةدلالبتك ر

ب أّية سياسة لالبتكار ترمي)
ْ
بما أّن)املنظومة التعليمّية توَأد في ُصل

تعمل هذه املنظومة) زم أْن)
ّ

ه من الال
ّ
فإن (،

ً
تكون سلسة ناأعة إ 0 أْن)

والتصميم وإدارة) بِدع،)
ُ
واالْستدالل امل ْعرفّي)

َ
امل الُفُضوِل) عل0 تشجيِع)

مّية.)كما ُيعّد)اإلْدماُج)الّسريع)
ْ
ة الِعل

ّ
)عن الّتْحليِل)والّدق

ً
املشروع،)فضال

وير)
ْ
لهذا الّنْوِع)من البيداغوأيا في البرامج الدراسية أمًرا أساسّيا لتط

ثقافة االبتكار وخلق املناخ املالئم لالبتكار6 . 

ْدَرَسة عل0 ُمحيطها االقتصادّي،)
َ
ينبغي انفتاح امل في هذا الّصدد،)

وإقامة عالقات حوار مع العالم األكاديِمّي)ومختلف قطاعات اإلنتاج،)

سار الّدرا�ِضّي)ومسار الّتكوين والّتْوأيه.
َ
بكيفّية منَتِظمة وطيلة امل

صاَحَبه) قْد) االبتكار  سياسات  بناء) أّن) الدولية  التجارب  بعض  تحليل  يبّين  (- (6
عل0) عالوة  الجامعات.) في  العلمية  والّتخّصصات  املجاالت  تطّور  شمولّية  بكيفّية 
التجارة،) ومعاهد  املهندسين،) مدارس  بْين  عرضانية  بكيفّية  لالبتكار  مشاريع  إعداد 
صاحب) كما  االأتماعية.) والعلوم  املعمارّية() الهندسة  )التصميم،) الفّن) ومعاهد 
التفكير) وتعزيز  العلمية،) البيداغوأيات  في  تطّور  كذلك،) السياسات،) هذه  بناء)
انظر:) الخ.(.) اإلدراكّية،) املعرفة  التصميم،) علم  الهند�ضي،) )التصميم  اإلبداعي)
Subrahmanian(E.,(Odumosu(T.(Tsao,(J.()Eds.(,(Engineering(a(Better(Future.(Interplay( 
.between(Engineering,(Social(Sciences,(and(Innovation,(Springer(2019

عايير)
َ
وامل الَجْودة  عل0  القائمة  قاربة 

ُ
امل تدريُس) يكوَن) أْن) ويجب 

الهْندسة) برامج  مْن) وخاّصة  الّتكوين،) برامج  من  أزًءا  واملقاييس 

والّتكوين املنهي،)بسبب طابعها الحاسم في تصنيع املنتجات وعمليات)

املوثوقّية،) )السالمة،) العمل) بها  الجاري  للقوانين  وفقا  التصنيع 

الّصّحة،)البيئة،)الخ(.

3.).)توصي تدذاتدبعددإأ1ائّي

3.). .)بيئةدلدْعمداملق جالتدالي شئةدجاملق جالتداملبتك1ة)

يدعو املجلُس)إ 0 توفير بيئة حقيقية للُمقاوالت املغربية الناشئة)

للّرْبح.) ومدّرة  مستداَمة  مقاولة  تصبح  وبأن  بالتطّور،) لها  تسمح 

ولتحقيق ذلك ُيو�ضي):

- بوْضع إطاٍر تشريعّي وتنظيمّي وضريبّي وإداري يأخذ في االعتبار 

خصوصيات املقاوالت الناشئة :

خاّص)	  قانون  بوضع  والتنظيمي،) شريعي 
ّ
الت املستوى  عل0 

يسمح بتسهيل إنشاء)وتْصفية هذا النوع من املقاوالت،)التي)

ال ُيمكن أن يَعّمر أغلبها أكثر مْن)بضعة أشهر أو بضع سنوات)؛

تحفيزات)	  تقديم  عل0  بالعمل  الّضريبي،) املستوى  عل0 

املشاريع.) هذه  في  بأموالهم  يساهمون  الذين  للمستثمرين 

لّح،)وْضع إطار)
ُ
ولهذه الغاية،)سيكون من املناسب،)بل من امل

والتدابير) اآلليات  يتضّمن  ومحّفز  مالئم  وتنظيمّي) تشريعّي)

املادية وغير املادية)؛

عل0 املستوى اإلدارّي،)بتحّمل رسوم تسجيل البراءات))عل0)	 

سجيل)
ّ
الت إأراءات  وتبسيط  والّدو ي(،) ي 

ّ
املحل الّصعيدْين 

راقبة التقنّية للواردات.
ُ
وامل

يو�ضي)	  ي،)
ّ

َحل
َ
وامل وعل0 الّصعيدْين الجهوّي) من أهة أخرى،)

املجلس):

في شروط مالئمة،  بتكرة 
ُ
امل املقاوالت  - بخلق حاضناٍت تستقبل 

أْن  يمكن  التي  املحلية  التنموّية  املشاريع  في  األولوّية  وإعطاِئها 

ل فيها ؛
ّ

تتدخ

املحلية،  القضايا  في  البحث  ومراكز  ْبتِكَرة 
ُ
امل قاوالت 

ُ
امل بإشراك   -

بهدف اقتراِح ُحلوٍل مبتكرة يمكن أْن تكون موضوع تنمية صناعية 

وتجارّية ؛
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كية الفكرية. وفي هذا الصدد، 
ْ
وير سياسة حقيقية لحماية امِلل

ْ
- بتط

والتجارية  الصناعية  كّية 
ْ
للمل املغربّي  املكتب  دْور  تعزيز  ينبغي 

السهر  له  ل  املخوَّ والوحيد  الّضامن  الُعُمومّي  الفاعل  بصفِتِه 

كية الفكرية والصناعية ملقّدمي طلبات 
ْ
والحْرص عل0 حماية امِلل

الحصول عل0 براءات االختراع والّنماذج والتصاميم والعالمات 

التجارية. ويجب أْن تكون سياسة تشجيع تسجيل براءات االختراع 

مصحوبة، بالّضرورة، بعملّياٍت منتظمة للّنهوض ببراءات االختراع 

لتصنيع  االبتكار(  ومرّوجي  حتملين 
ُ
امل رين 

َ
ت

ْ
ش

ُ
)امل الفاعلين  إزاَء 

ْنَتَجات والخدمات املرتبطة بها. كما يتعّين أْن تتضّمن 
ُ
وتسويق امل

دفاتر  في  لة  َسجَّ
ُ
امل االكتشافات  مين 

ْ
تث كذلك،  السياسة،  هذه 

املختبرات، والتي ُيْمكن تدبيرها كشكٍل بديٍل للحماية يسبق إيداع 

براءة االختراع ؛

- باْستعمال الصفقات العمومّية كرافعٍة للتمويل، وطنّيا وأهوّيا 

ّيا. ومن شأن خلق إطاٍر القتناء الّسلع والخدمات املبتِكَرة أن 
ّ
ومحل

ن من تطوير سوق وطنّية لالبتكار ؛
ّ

يكوَن صيغة تمك

تمان الضريبي 
ْ
- بإحداث تحفيزات ضريبّية عل0 غرار ما ُيعرف باالئ

قاوالت عل0 االستثمار 
ُ
للبحث واالبتكار في بعض البلدان تشّجع امل

بالنسبة   
ً
تنافسّية  

ً
أداة وتكون  واالبتكار،  البحث  مجال  في  أكثر 

َرة ؛ َصّدِ
ُ
للمقاوالت امل

قْصَد  الكبرى  الوطنية  قاوالت 
ُ
امل في  خاّصة  إأراءات  بوْضع   -

تخصيص ُأْزٍء من ُمشترياتها للُمقاوالِت الّناشئة، والّتعاون معها 

لتطوير سلع وخدمات ُمبتكرة ؛

داخل  واالبتكار  والتطوير  للبحث  ياٍت 
ْ
بن إحداِث  عل0  بالّتحفيز   -

البحث  ومختبرات  الدراسات،  مكاتب  مثل  الكبرى  قاوالت 
ُ
امل

يتعّين  وبالتا ي،  واالختبار.  النماذج  صْنع  وورشات  والّتطوير، 

التنسيق والّتعاون مع مؤّسسات البحث والجامعات بهدف إنتاج 

ضافة ؛
ُ
َدة للقيمة امل ِ

ّ
مشاريع مبَتِكَرة وُمَول

الناشئة  للمقاوالت  املخّصصة  الّتمويالت  من  امللموس  بالّرفع   -

شجيع أكثر عل0 خلق الثروة ومناصب 
ّ
واملقاوالت املبتكرة، وذلك للت

غل. إّن الزيادة الكبيرة في التمويل من شأنها تمكين املغرب من 
ّ

الش

االستثمارات  تجذب  التي  األفريقية  الُبلدان  بين  ترتيبه  تحسين 

ر ابتكارا ؛
َ
ث

ْ
األك

املشترك  للتمويل  إفريقّي   - مغربّي  ُعمومّي  صندوق  بإحداث   -

لالبتكار، بمنتوأاٍت متنّوعة )إعانات مالية، صناديق االنطالق، 

 بمساعدة 
ً
خاطرة، إلخ.( واسعة النطاق، يكون كفيال

ُ
رأسمال امل

املشاريع الكبرى والصغيرة املرتبطة باملجاالت الترابية والفاعلين.

ق جلة)
ُ
3.).).)إط ردميظمدللعالق تدبيندالج معةدجامل

(
ً
ُيشكل انعدام املالءمة بين مختلف املساطر اإلدارية املوأودة عائقا

يُحول دون إقامة تعاون مثمر في مجال االبتكار بين الجامعات) (
ً
كبيرا

لذلك ينبغي إعادة التفكير في اعتماِد) اقتصادّي.) حيط الّسوسيو-)
ُ
وامل

)منه هو) )الّرئي�ضيُّ
ُ

م هذه العالقة،)يكون الهدف
ّ
إطاٍر)َمَبّسط وواقعّي)ينظ

ّل)األطراف.
ُ
تطوير عالقة رابح-رابح تْستفيد منها ك

والبيئي واالأتماعّي) االقتصادّي) املجلُس) ُيو�ضي  اإلطار،)  في هذا 

بما يلي):

ْعنّية باألعمال 
َ
قاوالت وِفَرق البحث امل

ُ
- إبرام عقود مباشرة بين امل

التعاقد  إبرام  ب 
ّ
يتطل األْمُر  كان  إذا  األقّل،  عل0  أو  املطلوبة، 

بالّضرورة عْن طريق رئاسة الجامعة، توفير مسطرة محّددة تسند 

الكفيلة  الطريقة  هذه  املختّص:  البحث  لفريق  العقد  تطبيق 

بإعطاء مصداقية للعالقة بين املقاولة وفرق البحث، وبتحسيس 

الفاعلين الحقيقّيين بمسؤوليتهم ؛

كية الفكرية 
ْ
ق بامِلل

ّ
ِد لعناصر تتعل

ُ
- إدراج ضمن بنود هذا الّتعاق

ل اْستغاللها والّتعويضات الخاّصة بها، بما 
ْ
وكيفّية توزيعها، وشك

زاع ؛
ّ
جوء إ 0 التحكيم في حالة الن

ّ
في ذلَك الل

- وْضع بِنية حكامة مختلطة مكّونة من فريق البحث واملقاولة هدفها 

األعمال  بتقّدم  ق 
ّ
يتعل ما  سّيما  وال  التعاقدية،  العالقات  تتّبع 

راأعات ؛
ُ
واملصادقة عل0 النتائج عْبر مراحل متتالية من امل

الجامعة  بين  العاملين  بحركّية  ْسَمح 
َ
ت مْسطرة  ووْضع  إعداد   -

واملقاولة :

وما)	  الدكتوراه  لطلبة  بالنسبة  (: املقاولة) إ 0  الجامعة  من  (

من) خاّص) نظاٍم) توفير  املفيد  من  سيكون  الّدكتوراه،) بعد 

بين) للتكوين عن طريق البحث  االتفاقيات الصناعية  بيِل)
َ
ق

فين الدائمين))الباحثون،)
ّ
فرنسا واملغرب؛)أّما بالنسبة للموظ

ه يمكن اقتراح صيغة اإللحاق)
ّ
األساتذة املساعدون،)إلخ()فإن

ضمن الشروط املعمول بها بْين اإلدارات املغربّية)؛
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:)مّرة أخرى بالنسبة لألأراء)الذي)	  )من املقاولة إ 0 الجامعة)

نظام) يكون  أْن) يمكن  أامعّية،) أطروحة  جاِز)
ْ
إن في  يرغبون 

 )CIFRE(  7 البحث) طريق  عن  للتكوين  الصناعية  االتفاقية 

ه يمكن توفير)
ّ
فإن أّما بالنسبة لبقية األأراء،) )أيًدا،)

ً
نموذأا

خاّص،) بشكٍل) ي،)
ّ
تغط الجامعة  داخل  استقبال  مْنظومة 

املخاطر التشغيلية أثناء)إقامة هؤالء)في الجامعة.

ِمَنٍح  بتمويل  بذلك،  القيام  في  ترغب  التي  للمقاوالت،  الّسماح   -

للدكتوراه )ُيعادل عل0 األقّل راتَب إطاٍر عاٍل في اإلدارة الُعُمومّية( 

وملّدة تتجاوز أو تساوي الشروط األكاديمية املنصوص عليها في 

املساطر الجامعّية ثالث )3( سنوات كحّدٍ أدنى ألطروحة أامعّية.

لو ّي)لإلط ردالتيظيليدللج معةدالعلومّية)
ُ

3.).3.)إصالحدش

ا في منظومة البحث واالبتكار،) )أساسيًّ
ً
)الُعُمومية فاعال

ُ
عّد)الجامعة

ُ
ت

تقوم باملهاّم) وفي هذا اإلطار ينبغي تْمكينها من الَوسائل الالزمة لكْي)

َمِل،)وكذا إزالة أميع العقبات التي تواأهها)
ْ

نوطة بها عل0 الوْأه األك
َ
امل

في الوضع االعتبارّي) يتعّين إحداث تحّول  لذلك  لها.) ُمَبّرر  والتي ال 

للجامعة،)ِمْن)مجّرد مؤّسسة عمومّية ذات طبيعة إدارية إ 0 مؤّسسة)

تتمّتع باستقاللية ناأعة.

رة تدبير التمويل الّناأم عن عقود)
َ
بغي كذلك تْبسيط ِمْسط

ْ
كما ين

ذي ليست له عالقة بميزانّية)
ّ
وال بَرَمة مع مقاوالت خاصة،)

ُ
البحث امل

جاز أعمال البحث والُحُصوِل)
ْ
زَمة إلن

ّ
ة الال

َ
ُرون

ُ
الدولة،)قصد إعطاء)امل

بغي):
ْ
عل0 النتائج املرأّوة.)لذلك ين

- تبسيط مْسطرة تدبير املوارد املالية الّناأمة عن عقود البحث 

لتدبير  العام  بالحق  املتعلقة  املساطر  تطبيق  وعدم  والتطوير، 

األموال العمومّية علْيها ؛

لين في إطاِر عقود البحث من تعويٍض معقوٍل 
ّ

- تمكين أميع املتدخ

قريب مّما هو معمول به في السوق.

تمكين  قْصد  املؤّهالت،  أصحاب  غيل 
ْ

تش قيود  رفع  يجب  كما 

ر عل0 الكفاءات التي تجعلها قادرة عل0 
ّ
الجامعة املغربية من التوف

نافسة الدولية، واقتراح وحداٍت بحثّية كفيلة بدعم التنمية 
ُ
امل

ق األْمر عل0 وأه الخصوص :
ّ
االقتصادية للبالد. يتعل

املجال  في  سنة   45 في  املحّدد  للتوظيف  العْمري  الحّد  إزالة   -
األكاديمي ؛

(:()Convention( Industrielle( de( Formation( par( la( Recherche( )CIFRE (- (7 
يدعم الشركات الفرنسية التي تستأأر طلبة) (1981 نظام تم إنشاؤه في فرنسا منذ سنة)

الدكتوراه كجزء)من التعاون البحثي مع مختبرات األبحاث العمومية.

- الّسماح باستقدام أساتذة باحثين أأانب ؛

- وضع مسطَرة تسمح بتثمين الحياة املْهنّية لألساتذة الباحثين من 

ذوي الخبرة، والذين ال يمكن توظيفهم كأساتذة ُمبتدئين.

َر)طلبة الدكتوراه وما بعد الّدكتوراه،)الذين)
ّ
)يجب أْن)يتوف

ً
وأخيرا

إطار) عل0  البحث واالبتكار،) في مجال  الحقيقيّين  العاملين  ُيْعتَبرون 

الطلبة) وأذب  تحفيز  من  ن 
ّ

يمك ع،) ومشّجِ وشّفاف  خاّص) قانونّي)

بالُحُصوِل) بالخصوص،) لهم هذا اإلطار،) يْسَمَح) ينبغي أْن) املتفّوقين.)

عل0 تعويضاٍت)وفق عقود البحث التي تبرمها الجامعة مع املقاوالت)

وبالتا ي يجب) (.
ً
ما كان ذلك ُممكنا

ّ
كل )خارج ميزانّية الّدولة() الخاّصة)

ر عل0 ظروف عْيٍش)الئقة تنسجم)
ّ
أْن)يسمح لهم هذا التعويض بالتوف

في اإلدارة الُعمومّية عل0 األقّل() (11 )الّسلم) مع مستواهم األكاديمي)

غال)
ْ

حّررهم من حالة عدم االستقرار اليومّي،)لتكريِس)أنفسهم ألش
ُ
وت

غل وخلق الثروة)
ّ

الّنهائي في خلق فرص الش ُه)
ُ
0 هدف

ّ
البحث الذي يتجل

ببالدنا.
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