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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.19.127صادر في  16من ربيع اآلخر  1441
( 13ديسمبر  )2019بتنفيذ القانون رقم  76.18املغير
واملتمم بموجبه امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في
 28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة
التجارة البحرية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  76.18املغير واملتمم بموجبه امللحق األول من الظهير
الشريف الصادر في  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس )1919
بمثابة مدونة التجارة البحرية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر .)2019
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
قانون رقم 76.18
يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف
الصادرفي  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس )1919
بمثابة مدونة التجارة البحرية
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين  47و 64من امللحق
األول من الظهير الشريف الصادر في  28من جمادى اآلخرة 1337
( 31مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة البحرية :

«الفصل  - .47يتعين على كل سفينة ....................................................
« ....................................................................................بواسطة السفن.
«يجب على كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل
«ثالث ( )3وحدات ،أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو
«كهربائية أو أي نظام آخر  يمكن من التعرف على هذه السفينة.
«تحدد بنص تنظيمي املواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات
«تثبيته على متن سفينة الصيد املعنية».
«الفصل  - .64يعاقب بغرامة من  1.000إلى 100.000درهم كل
«رب سفينة أو قبطان أو قائد :
«  -ال يتقيد بأحكام الفصل  47أعاله املتعلقة بالعالمات الخارجية
«للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العالمات أو يخفيها أو يغيرها؛
«  -ال يثبت على متن سفينته نظام التعريف املنصوص عليه في
«الفصل  47أعاله ،املطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أويغير
«مكانه أو يقوم بإتالفه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة
«كانت.
«و يعاقب بنفس العقوبة  ..............................................سفينته» .
مرسوم رقم  2.19.1023صادرفي  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر )2019
بتتمي ــم املرس ــوم رق ــم  2.19.719بتاري ــخ  4صف ــر  1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 
خاصا ،فيما يتعلق بالقوابل واملروضين الطبيين.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.19.719الصادر في  4صفر 1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالقوابل
واملروضين الطبيين ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  15من ربيع
اآلخر  12( 1441ديسمبر  ،)2019
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املادة األولى

للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالعدول ؛

يتمم الـمرسوم الـمشار إليه أع ــاله رق ــم  2.19.719الصادر ف ــي
 4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019باملادة األولى املكررة التالية :

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  15من ربيع
اآلخر  12( 1441ديسمبر  ،)2019

«املادة األولى املكررة - .تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  7من
«القانون املشار إليه أعاله رقم  ،98.15يتعين على الشخص املعني
«باألمر أن يودع ،داخل أجل ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري
«عليه فيه أثر التسجيل ،لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان
«االجتماعيالقريبةمنمحلسكناه،أومنمحلعمله،مقابلوصل،طلب
«تسجيله ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق
«املذكور.يشفع الطلب بالوثائق املحددة بقرار للسلطة الحكومية
«املكلفة بالشغل ،باقتراح من املدير العام للصندوق الوطني للضمان
«االجتماعي».
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير الصحة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
وزيرالصحة،
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرسوم رقم  2.19.1024صادرفي  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر )2019
بتتميـ ــم امل ــرسـ ــوم رقـ ــم  2.19.769بت ــاريـ ــخ  4صفـ ــر  1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 
خاصا ،فيما يتعلق بالعدول.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.19.769الصادر في  4صفر 1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام

رسم ما يلي :
املادة األولى
يتمم الـمرسوم الـمشار إليه أع ــاله رق ــم  2.19.769الصادر ف ــي
 4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019باملادة األولى املكررة التالية :
«املادة األولى املكررة - .تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  7من
«القانون املشار إليه أعاله رقم  ،98.15يتعين على الشخص املعني
«باألمر أن يودع ،داخل أجل ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي
«يسري عليه فيه أثر التسجيل ،لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني
«للضمان االجتماعي القريبة من محل سكناه ،أو من محل عمله،
«مقابل وصل ،طلب تسجيله ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض من
«لدن الصندوق املذكور .يشفع الطلب بالوثائق املحددة بقرار للسلطة
«الحكومية املكلفة بالشغل ،باقتراح من املدير العام للصندوق الوطني
«للضمان االجتماعي».
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
العدل ووزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير الصحة ووزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالعدل،
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
وزيرالصحة،
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.19.1103صادر في  12من جمادى األولى  1441
( 8يناير   )2020يحدد بموجبه تاريخ انتخاب جزئي مللء مقعد
شاغر بمجلس املستشارين برسم هيئة ممثلي الغرف الفالحية
لجهات مراكش  -آسفي ودرعة  -تافياللت وسوس  -ماسة.

املادة الثانية
تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشحة
بنفسها ،بمقر والية جهة سوس  -ماسة ،من يوم السبت
 7مارس  2020إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( )12من زوال يوم
األربعاء  11مارس .2020
املادة الثالثة

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس
املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.172بتاريخ
 24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املواد  1و  22و  24و  92منه ؛

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الخميس
 12مارس  2020وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ( )12ليال من يوم
األربعاء  18مارس .2020
املادة الرابعة

وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم  99.19الصادر

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.

في  14من ربيع الثاني  11( 1441ديسمبر  )2019الذي صرحت فيه

وحرر بالرباط في  12من جمادى األولى  8( 1441يناير .)2020

بشغور املقعد الذي كانت تشغله املرحومة فاطمة آيت مو�سى بمجلس
املستشارين برسم الهيئة الناخبة ملمثلي الغرف الفالحية لجهات
مراكش  -آسفي ودرعة  -تافياللت وسوس  -ماسة ،وأمرت بإجراء
انتخاب جزئي بخصوص املقعد الذي كانت تشغله ؛
واستنادا إلى قرار املجلس الدستوري رقم  984.16الصادر في فاتح
ربيع اآلخر  12( 1437يناير  )2016الذي اعتبر فيه أن املقاعد التي
تحرز عليها النساء بمجلس املستشارين ،تطبيقا ألحكام الفصل  30من
الدستور بشأن تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج
الوظائف االنتخابية ومقتضيات القانون التنظيمي املتخذة تطبيقا
له ،يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء دون جواز انتقال تلك
املقاعد الحقا ،بسبب شغورها ،إلى املترشحين الرجال،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة ملمثلي الغرف
الفالحية لجهات مراكش  -آسفي ودرعة  -تافياللت وسوس -
ماسة ،يوم الخميس  19مارس  2020النتخاب مستشارة عن هيئتهم
الناخبة بمجلس املستشارين خلفا للمستشارة التي صرحت املحكمة
الدستورية بشغور املقعد الذي كانت تشغله باملجلس املذكور برسم
الهيئة الناخبة املعنية.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.19.1104صادر في  12من جمادى األولى  1441
( 8يناير   )2020يحدد  بموجبه تاريخ انتخاب جزئي مللء
مقعد شاغر بمجلس املستشارين برسم هيئة ممثلي املجالس
الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة كلميم  -واد نون.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس
املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.172بتاريخ
 24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املواد  1و  22و  24و  92منه ؛
وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم  98.19الصادر
في  14من ربيع الثاني  11( 1441ديسمبر  )2019الذي صرحت فيه
بتجريد السيد عثمان عيلة ،املنتخب في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي
املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة كلميم  -واد نون
عضوا بمجلس املستشارين ،من عضويته بهذا املجلس ،وبشغور
املقعد الذي كان يشغله ،مع إجراء انتخابات جزئية لشغل املقعد
الشاغر،
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وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم  100.19الصادر
املادة األولى

في  21من ربيع الثاني  18( 1441ديسمبر  )2019الذي صرحت فيه

يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس
الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة كلميم  -واد نون ،يوم
الخميس  19مارس  2020النتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة بمجلس
املستشارين خلفا للمستشار الذي صرحت املحكمة الدستورية
بشغور املقعد الذي كان يشغله باملجلس املذكور برسم الهيئة الناخبة
املعنية.

بتجريد السيد الصبحي الجاللي ،املنتخب في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي
املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة الشرق من
عضويته بمجلس املستشارين ،وبشغور املقعد الذي كان يشغله ،مع
إجراء انتخابات جزئية لشغل املقعد الشاغر،
رسم ما يلي :
املادة األولى

املادة الثانية

يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس

تودع التصريحات بالترشيح في شكل تصريحات فردية بمقر والية
جهة كلميم  -واد نون ،من يوم السبت  7مارس  2020إلى غاية الساعة
الثانية عشرة ( )12من زوال يوم األربعاء  11مارس .2020

 19مارس  2020النتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة بمجلس

املادة الثالثة

املستشارين خلفا للمستشار الذي صرحت املحكمة الدستورية

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الخميس
 12مارس  2020وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ( )12ليال من يوم
األربعاء  18مارس .2020

بشغور املقعد الذي كان يشغله باملجلس املذكور برسم الهيئة الناخبة

املادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من جمادى األولى  8( 1441يناير .)2020

الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم لجهة الشرق ،يوم الخميس

املعنية.
املادة الثانية
تودع التصريحات بالترشيح في شكل تصريحات فردية بمقر والية
جهة الشرق ،من يوم السبت  7مارس  2020إلى غاية الساعة الثانية
عشرة ( )12من زوال يوم األربعاء  11مارس .2020
املادة الثالثة

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الخميس
 12مارس  2020وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ( )12ليال من يوم
األربعاء  18مارس .2020
املادة الرابعة

مرسوم رقم  2.19.1105صادر في  12من جمادى األولى  1441
( 8يناير   )2020يحدد  بموجبه تاريخ انتخاب جزئي مللء
مقعد شاغر بمجلس املستشارين برسم هيئة ممثلي املجالس
الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم بجهة الشرق.

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من جمادى األولى  8( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس
املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.172بتاريخ
 24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املواد  1و  22و  24و  92منه ؛

وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.19.999صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باإلذن للوكالة املغربية للطاقة املستدامة
« »MASENباملساهمة ،من خالل الشركة التابعة لها 
« ،»MASEN Capitalفي رأسمال كل من الشركة املحدثة
في إطار مشروع للطاقة الشمسية « »NOOR Midelt Iومن
الوحدة « »O&Mاملخصصة لتشغيل وصيانة محطة الطاقة
الشمسية.
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
تطلب الوكالة املغربية للطاقة املستدامة اإلذن املنصوص عليه
في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل املساهمة،
عبر الشركة التابعة لها « ،»MASEN Capitalبنسبة  %25على التوالي
في رأسمال كل من الشركة املحدثة في إطار مشروع «نور ميدلت »1
للط ــاق ــة الشمسيـ ــة « »NOOR Midelt Iوم ــن ال ــوح ــدة »«O&M
» «Opération and Maintenanceاملخصصة لتشغيل وصيانة محطة
الطاقة الشمسية.
ويندرج هذا املشروع في إطار متابعة إنجاز املخطط املتكامل
للطاقات املتجددة والذي يهدف إلى إنتاج  %52من الكهرباء بواسطة
الطاقة املتجددة بحلول عام .2030
هذا وعلى إثر طلب عروض دولي ،انتقت الوكالة املغربية للطاقة
املستدامة ،التجمع املتكون من الشركة الفرنسية للطاقة املتجددة
« »EDF Renouvelablesوشركة « »Masdarاإلماراتية والشركة
املغربية « »Green of Africaلتصميم وبناء وتمويل واستغالل وصيانة
محطة «نور ميدلت .»1
وسيتم تمويل هذا املشروع بنسبة  %80من خالل قروض تتم
تعبئتها من طرف الوكالة املغربية للطاقة املستدامة بضمان من
الدولة لتلقي الدعم من املؤسسات املالية الدولية وبنسبة  %20عن
طريق األموال الذاتية.
هذا وتبلغ قيمة مساهمة « »MASEN Capitalفي الشركة املزمع
إحداثها في إطار مشروع «نور ميدلت  »1ما يقارب  367مليون درهم
ستؤدى على مدة  3سنوات .أما فيما يخص املساهمة في الوحدة
« »O&Mفإنها ستتطلب استثمارا يقدر بحوالي  80ألف درهم.

وقد صادق املجلس اإلداري للوكالة املغربية للطاقة املستدامة
بتاريخ  27يوليو  2018على هذا املشروع.
هذا ،واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة
على وجه الخصوص في توظيف الطاقة النظيفة في مشاريع التنمية
االقتصادية ونظرا لكونه مشروعا تكميليا للمشروع املندمج «نور
ميدلت  »1؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للوكالة املغربية للطاقة املستدامة « »MASENباملساهمة،
من خالل الشركة التابعة لها « ،»MASEN Capitalبنسبة %25
على التوالي في رأسمال كل من الشركة املحدثة في إطار مشروع
«نور ميدلت  »1للطاقة الشمسية « »NOOR Midelt Iومن الوحدة
« »O&Mاملخصصة لتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية.
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.19.1038صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة الركادة بإقليم تيزنيت
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة الركادة تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  28سبتمبر  2017؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الركادة خالل الفترة
املمتدة من  26مارس إلى  24أبريل  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة الركادة خالل دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  25أبريل  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  12سبتمبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :

وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.19.1039صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة آيت داوود بإقليم الصويرة
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  29مارس  2018؛

املادة األولى

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة آيت داوود خالل الفترة
املمتدة من  19ديسمبر  2018إلى  17يناير  2019؛

يوافق على التصميم رقم  10/2019والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة الركادة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

وعلى مداوالت مجلس جماعة آيت داوود املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  6فبراير  2019؛
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وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  20يونيو .2019

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  7ماي  2018؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بوجدور خالل الفترة
املمتدة من  15فبراير إلى  16مارس  2019؛

يوافق على التصميم رقم  AUESS/PA/01/2018والنظام املتعلق
به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة آيت داوود بإقليم الصويرة
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة آيت داوود تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وعلى مداوالت مجلس جماعة بوجدور املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  2ماي  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  12يوليو  2019؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  AULSH 03/2019والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة جماعة بوجدور بإقليم بوجدور وباإلعالن أن في
ذلك منفعة عامة.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.19.1040صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة جماعة بوجدور بإقليم بوجدور وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة بوجدور تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.19.1043صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180أ املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «بور حافة»
الكائن بتراب قبيلة أهل الغابة بقيادة أهل الغابة بدائرة
القلعة  -أهل الغابة بإقليم قلعة السراغنة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  23يناير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ،وملحق محضر التحديد املؤرخ في
 4أبريل  1935؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «بور حافة» موضوع التحديد اإلداري عدد /180أ ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «بور حافة» التابع للجماعة الساللية
حافة الواقع بتراب قبيلة أهل الغابة بقيادة أهل الغابة بدائرة القلعة -
أهل الغابة بإقليم قلعة السراغنة.
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املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية حافة العقار الجماعي
املدعو «بور حافة» ،مساحته اإلجمالية  801هكتارا و  72آرا و 43
سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.19.1044صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180ب املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «بور مرموتة»
الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة
تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
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وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  25يناير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛

مرسوم رقم  2.19.1045صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180س املتعلقة بالعقارالجماعي املدعو «بالد حبابشة»

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «بور مرموتة» موضوع التحديد اإلداري عدد /180ب ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
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الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة
تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116

املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «بور مرموتة» التابع للجماعة الساللية
مرموتة الواقع بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة
تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مرموتة العقار
الجماعي املدعو «بور مرموتة» ،مساحته اإلجمالية  1366هكتارا
و  76آرا و  99سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  27يناير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية

وقعه بالعطف :

بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل

وزيرالداخلية،

الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

املصادقة ما يلي :
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 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
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مرسوم رقم  2.19.1046صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري

الجماعي «بالد حبابشة» موضوع التحديد اإلداري عدد /180س ؛

رقم /180د املتعلقة بالعقارالجماعي املدعو «بور مالسة أهل

 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على

كرن» الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة

التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل

بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.

السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛

رئيس الحكومة،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342

رسم ما يلي :

( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
املادة األولى

الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار

وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116

تحديد العقار الجماعي املدعو «بالد حبابشة» التابع للجماعة الساللية

بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15

حبابشة الواقع بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة

منه ؛

تماللت بإقليم قلعة السراغنة.

وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352

املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية حبابشة العقار
الجماعي املدعو «بالد حبابشة» ،مساحته اإلجمالية  715هكتارا
و  74آرا و  57سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  29يناير  1935املعد

وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019

وقعه بالعطف :

( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات

من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
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 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «بور مالسة أهل كرن» موضوع التحديد اإلداري عدد /180د ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
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مرسوم رقم  2.19.1047صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180أو املتعلقة بالعقارالجماعي املدعو «بالد السنوسيين
وأوالد بن الفاطمي» الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال
بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.

التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342

وباقتراح من وزير الداخلية،

( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «بور مالسة أهل كرن» التابع للجماعة
الساللية مالسة أهل كرن ألهل مجنية الواقع بتراب قبيلة أوالد
سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مالسة أهل كرن

الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛

ألهل مجنية العقار الجماعي املدعو «بور مالسة أهل كرن» ،مساحته

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها

اإلجمالية  1246هكتارا و  85آرا و  31سنتيارا ،املبينة حدوده بخط

في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر

أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا

في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال

املرسوم.

القانونية ؛
املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  31يناير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «بالد السنوسيين وأوالد بن الفاطمي» موضوع التحديد
اإلداري عدد /180أو ؛
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9

مرسوم رقم  2.19.1048صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180ف املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «بور مالسة
أهل عقيبة» الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة
الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،

رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

تحديد العقار الجماعي املدعو «بالد السنوسيين وأوالد بن الفاطمي»

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116

التابع للجماعتين السالليتين السنوسيين وأوالد بن الفاطمي الواقع

بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15

بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم

منه ؛

قلعة السراغنة.

وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين السنوسيين
وأوالد بن الفاطمي العقار الجماعي املدعو «بالد السنوسيين وأوالد
بن الفاطمي» ،مساحته اإلجمالية  2604هكتارا و  61آرا و 44

( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر

سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر

في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال

التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

القانونية ؛

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  31يناير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «بور مالسة أهل عقيبة» موضوع التحديد اإلداري عدد
/180ف ؛

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
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مرسوم رقم  2.19.1049صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180ج املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «الكرارمة»
الكائن بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة
تماللت بإقليم قلعة السراغنة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،

رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
على تحديد العقار الجماعي املدعو «بور مالسة أهل عقيبة» التابع
للجماعة الساللية مالسة أهل عقيبة الواقع بتراب قبيلة أوالد سيدي
رحال بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية مالسة أهل عقيبة

( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛

العقار الجماعي املدعو «بور مالسة أهل عقيبة» ،مساحته اإلجمالية

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها

 618هكتارا و  52آرا و  62سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في

في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر

التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة

وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  2فبراير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛

الرسمية إلى وزير الداخلية.

وقعه بالعطف :

القانونية ؛

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «الكرارمة» موضوع التحديد اإلداري عدد /180ج ،ما عدا
الرسم العقاري عدد  22/31870املحصور داخل التحديد ؛
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9

مرسوم رقم  2.19.1050صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /180ه املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «أهل الرحليوة
وأهل غوجد ألوالد سيدي محمد» الكائن بتراب قبيلة أوالد 
سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة
السراغنة.

وباقتراح من وزير الداخلية،
رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «الكرارمة» التابع للجماعة الساللية
الكرارمة أوالد سيدي محمد الواقع بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال
بقيادة الجوالة بدائرة تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية الكرارمة أوالد
سيدي محمد العقار الجماعي املدعو «الكرارمة» ،مساحته اإلجمالية
 2567هكتارا و  72سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  29من ذي الحجة 1352
( 14أبريل  )1934اآلذن بتحديد ثمانية عقارات مشتركة بين جماعات
القبائل بتراب قبيلتي أهل الغابة وأوالد سيدي رحال «السراغنة
وزمران» ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  3فبراير  1935املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بقلعة السراغنة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل
الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل
املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «أهل الرحليوة وأهل غوجد ألوالد سيدي محمد» موضوع
التحديد اإلداري عدد /180ه ،ما عدا الرسوم العقارية املحصورة
داخل التحديد ذات األرقام التالية /10709 :م و /10710م و /10711م
و  /8448م و /8757م و /8449م ؛

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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مرسوم رقم  2.19.1051صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /403س املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «امالو نزيز
الفوقاني» الكائن بتراب قبيلة زيز األعلى بقيادة آيت ازدك
بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
على تحديد العقار الجماعي املدعو «أهل الرحليوة وأهل غوجد ألوالد
سيدي محمد» التابع للجماعتين السالليتين أهل الرحليوة وأهل
غوجد الواقع بتراب قبيلة أوالد سيدي رحال بقيادة الجوالة بدائرة
تماللت بإقليم قلعة السراغنة.
املادة الثانية

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.992الصادر في  6رجب 1413
( 31ديسمبر  )1992بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة زيز األعلى
بقيادة آيت ازدك بدائرة الريش بإقليم الرشيدية ؛

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين أهل الرحليوة

وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛

ألوالد سيدي محمد» ،مساحته اإلجمالية  5279هكتارا و  20آرا

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛

وأهل غوجد العقار الجماعي املدعو «أهل الرحليوة وأهل غوجد
و  64سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  17أبريل  2007املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  6فبراير  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد
/403س ،والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «امالو نزيز الفوقاني» التابع للجماعة الساللية زيز األعلى،
الواقع بقيادة آيت ازدك بدائرة الريش بإقليم ميدلت ،ما عدا الرسم
العقاري عدد  14/19852؛
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في الفصل 6
من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،

املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «امالو نزيز الفوقاني» التابع للجماعة
الساللية زيز األعلى ،الواقع بتراب قبيلة زيز األعلى بقيادة آيت ازدك
بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية زيز األعلى العقار
الجماعي املدعو «امالو نزيز الفوقاني» ،مساحته اإلجمالية 5631
هكتارا و  88آرا و  68سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.19.1052صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم /403د املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «اسامر نايت
فركان» الكائن بتراب قبيلة كرس اسامر بقيادة آيت ازدك
بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :

وقعه بالعطف :
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بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.993الصادر في  6رجب 1413
( 31ديسمبر  )1992بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة كرس
اسامر بقيادة آيت ازدك بدائرة الريش بإقليم الرشيدية ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  18أبريل  2007املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  6فبراير  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد /403د،
والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «اسامر نايت فركان» التابع للجماعة الساللية كرس اسامر،
الواقع بقيادة آيت ازدك بدائرة الريش بإقليم ميدلت ،ما عدا التعرض
املتبادل الناتج عن :
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 التداخل الجزئي مع مطالب التحفيظ أعداد 14/33474 :و 14/33468و 14/33334و  14/33434؛

مرسوم رقم  2.19.1053صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري

 التداخل الكلي مع مطالب التحفيظ أعداد 14/33433 :و  14/33555و .14/33562

رقم /458أ املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «قلب الثور»

 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة
في الفصل  6من الظهير الشريف السالف الذكر ،ما عدا مطالب
التحفيظ التأكيدية أعداد  14/33542 ،1/33541و  14/33543؛

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342

وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «اسامر نايت فركان» التابع للجماعة
الساللية كرس اسامر الواقع بتراب قبيلة كرس اسامر بقيادة آيت
ازدك بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية كرس اسامر العقار
الجماعي املدعو «اسامر نايت فركان» ،مساحته اإلجمالية 2360
هكتارا و  39آرا و  84سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

رئيس الحكومة،

الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

وزيرالداخلية،

كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت.

( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وقعه بالعطف :

الكائن بتراب قبيلة آيت بنعمر وآيت مو�سى وإيسكني بقيادة

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.85الصادر في  26من صفر 1429
( 5مارس  )2008القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قيادة كرامة
بدائرة الريش بإقليم الرشيدية ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  3يونيو  2008املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  29أكتوبر  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد
/458أ ،والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «قلب الثور»  ؛
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في الفصل 6
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مرسوم رقم  2.19.1054صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم  657املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «توفلي واضو»

من الظهير الشريف السالف الذكر ؛

الكائن بتراب قبيلة امشيمن بقيادة تونفيت بدائرة بومية

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

بإقليم ميدلت.

وباقتراح من وزير الداخلية،
رئيس الحكومة،

رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار

بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على

وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

تحديد العقار الجماعي املدعو «قلب الثور» التابع للجماعات الساللية

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116

آيت بن عمر ،آيت مو�سى وإيسكني ،الواقع بتراب قبيلة آيت بن عمر،

بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15

آيت مو�سى وإيسكني بقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت.

منه ؛

املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعات الساللية آيت بن عمر،
آيت مو�سى وإيسكني العقار الجماعي املدعو «قلب الثور» ،مساحته
اإلجمالية  7680هكتارا و  13آرا و  50سنتيارا ،املبينة حدوده بخط
أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا
املرسوم.

وعلى املرسوم رقم  2.16.587الصادر في فاتح ذي القعدة 1437
( 5أغسطس  )2016القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة
امشيمن قيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم ميدلت ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  3نوفمبر  2016املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل

وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019

وقعه بالعطف :

في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال

الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  29أكتوبر  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد ،657
والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «توفلي واضو»  ؛
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في
الفصل  6من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «توفلي واضو» التابع للجماعة الساللية
امشيمن الواقع بتراب قبيلة امشيمن بقيادة تونفيت بدائرة بومية
بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
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مرسوم رقم  2.19.1055صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم  691املتعلقة بالعقارالجماعي املدعو «تصالحت» الكائن
بتراب قبيلة فرقة تصالحت بقيادة سيدي عياد بدائرة الريش
بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.473الصادر في  24من ذي القعدة 1438
( 17أغسطس  )2017القا�ضي بتحديد عقار جماعي واقع بالنفوذ
الترابي لقيادة آيت ازدك بدائرة الريش بإقليم ميدلت ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية امشيمن العقار
ً
الجماعي املدعو «امشيمن» ،مساحته اإلجمالية  878هكتارا و  59آرا

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛

التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  31أكتوبر 2017
املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في
الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛

و  79سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  17سبتمبر  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد
 ،691والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «تصالحت» ،ما عدا التعرضات املتبادلة الناتجة عن التداخل
الجزئي مع :
 مطلب التحفيظ عدد ( 42/7134في حدود مساحة  312هكتاراو  37آرا و  57سنتيارا) ؛
 مطلب التحفيظ عدد ( 42/6850القطعة األولى بمساحة 37هكتارا و  50آرا و  48سنتيارا والقطعة الثالثة في حدود مساحة
 4هكتارات و  64آرا و  70سنتيارا).
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 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في
الفصل  6من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «تصالحت» التابع للجماعة الساللية
قصر تصالحت الواقع بتراب قبيلة فرقة تصالحت بقيادة سيدي علي
بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قصر تصالحت
العقار الجماعي املدعو «تصالحت» ،مساحته اإلجمالية  1573هكتارا
و  64آرا و  33سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم  2.19.1056صادر في  28من ربيع اآلخر  1441
( 25ديسمبر  )2019باملصادقة على عملية التحديد اإلداري
رقم  612املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «الصنم» الكائن
بتراب قبيلة الجرعان وقدوسة بقيادة واد  النعام بدائرة
الرشيدية بإقليم الرشيدية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.892الصادر في  6ربيع األول 1437
( 18ديسمبر  )2015القا�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة
الجرعان وقدوسة بقيادة واد النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  4مارس  2016املعد من
طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل الثاني
من الظهير الشريف املذكور ،وعلى ملحق محضر التحديد رقم 01
املؤرخ في  16يونيو  2017الذي تم بموجبه إحداث قطعة ثالثة ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بالرشيدية بتاريخ  29يونيو  2018وفقا ملقتضيات للفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه اعاله الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبراير  )1924والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «الصنم» التابع للجماعتين السالليتين قصري الجرعان
وقدوسة ،الكائن بقيادة واد النعام ،إقليم ودائرة الرشيدية ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد ،ما عدا مطالب التحفيظ التأكيدية أعداد ،14/ 38376 :
،14/ 38382  ،14/ 38381 ،14/ 38380 ،14/ 38379 ،14/ 38378
،14/ 38387 ،14/ 38386 ،14/ 38385 ،14/ 38384 ،14/ 38383
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  ،14/ 38393 ،14/ 38391 ،14/ 38390 ،14/ 38389 ،14/ 38388
  ،14/ 38399  ،14/ 38398  ،14/ 38397  ،14/ 38396  ،14/ 38395
 14/38404 ،14/38403 ،14/38402 ،14/38401 ،14/38400؛
وعلى تصميم العقار املحدد الذي يبين أن جامع قصر قدوسة
وسكن اإلمام الواردين باملحضر املذكور محصورين داخل التحديد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين قصري الجرعان
وقدوسة العقار الجماعي املدعو «الصنم» املكون من ثالثة قطع،
مساحته اإلجمالية  7459هكتارا و  22آرا و  98سنتيارا ،املبينة
حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى
أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة

رسم ما يلي :

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.

املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «الصنم» التابع للجماعتين السالليتين قصري
الجرعان وقدوسة الواقع بتراب قبيلة الجرعان وقدوسة بقيادة
واد النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.19.1066صادر في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد
لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات (دوار انهياتن) وبنزع ملكية قطعة أرضية حبسية الزمة لهذا
الغرض بإقليم الناضور.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  18أبريل إلى  18يونيو  2018بجماعة إيعزانن بإقليم الناضور ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أنه من املنفعة العامة بناء سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات (دوار انهياتن) بجماعة إيعزانن
بإقليم الناضور.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ،ملكية القطعة األرضية الحبسية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1500املضاف إلى أصل هذا املرسوم :
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سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات
(دوار انهياتن)
رقم الحساب

اسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم القطعة

رقم التصميم

نوعية التربة

مرجعها العقاري

10

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
دوار انهياتن ،جماعة إيعزانن ،قيادة إيعزانن،
إقليم الناضور.
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املادة الثالثة  - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرارلوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي رقم  3676.19صادر في  29من ربيع األول 1441
( 27نوفمبر  )2019بمنح رخصة للقيام باستغالل خدمات
جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة منطاد 
لشركة «.»FLY DESERT
وزيـرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،
بناء على القانون رقم  40.13الصادر في  17من شعبان 1437
( 24ماي  )2016املتعلق بالطيران املدني الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.16.61بتاريخ  17من شعبان  24( 1437ماي )2016
وال سيما الفقرة الثانية من املادة  308منه ؛
وعلى قرار وزير النقل واملالحة التجارية رقم  544.00الصادر في
 4شعبان  2( 1421نوفمبر  )2000بتحديد الشروط املتعلقة بالحصول
على رخصة استغالل الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي،
كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املواد من  1إلى  5منه ؛
وعلى املرس ـ ــوم رقم  2.19.949الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصــات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛
وعلى الطلب الذي تقدمت به شركة «،»FLY DESERT

قررت ما يلي :
املادة األولى
تمنح رخصة لشركة « »FLY DESERTالكائن مقرها االجتماعي
بمجموعة التقدم ،ج ه  ،2الطابق الثاني ،سيدي برنو�صي،
الدار البيضاء ،للقيام باستغالل خدمات جوية غير منتظمة للنقل
العمومي للركاب بواسطة منطاد وفق الشروط املنصوص عليها
في هذا القرار وذلك بواسطة املناطيد املشار إليها بالشهادة التقنية
لالستغالل ووفقا للمقتضيات الخاصة بها.
تبقى هذه الرخصة صالحة ما دامت الشركة تفي بالشروط
املطلوبة منها وال سيما تلك املتعلقة بتسليم الشهادة التقنية
لالستغالل.
املادة الثانية
تكون هذه الرخصة خاصة بشركة « »FLY DESERTوال يمكن
نقلها ألي شخص آخر ذاتيا كان أو اعتباريا.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »FLY DESERTأن تبرم ،فيما يخص النقل
العمومي الداخلي ،تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنها من تغطية
مسؤولياتها عن األضرار الالحقة بالغير على سطح األرض وكذا عن
األضرار الالحقة باألشخاص الذين تتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة.
يجب أال تقل املبالغ املؤمن عليها قصد التعويض عن األضرار
الالحقة باألشخاص املنقولين واألضرار الالحقة باألشخاص
واملمتلكات على سطح األرض عن حدود مسؤولية املستغل املنصوص
عليها في اتفاقية مونتريال.
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املادة الرايعة

يجب على الربابنة :

تعرف منطقة اشتغال الشركة في مدينة ورزازات املحددة

• االمتثال لعمليات التحقق واملراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو
املصالح املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل

باإلحداثيات الجغرافية التالية :
006° 33’ 10.7’’ W
006° 36’ 57.5’’ W
006° 36 ’ 55.7’’ W
006° 35’ 31.3’’ W
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الجوي واملالحة الجوية املدنية أو مصالح املالحة الجوية ؛
31° 04’ 07.4’’ N
31° 00’ 31.0’’ N
31° 03’ 17.7’’ N
31° 06’ 56.2’’ N

ولإلستفادة من الطيران في املنطقة املحددة أعاله ،يجب على
شركة « »FLY DESERTأن تقوم بوضع طلب لدى املصالح املختصة

• إخبار مصالح املالحة الجوية قبل بداية الطيران باملعلومات
الخاصة بالتحليق املزمع القيام به ،وخاصة :
 طبيعة التحليق ؛ اإلحداثيات الجغرافية ملكان التحليق ؛ -العلو الذي سيتم فيه التحليق ؛

التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي قصد املوافقة عليه.

•إيداع مخطط التحليق املعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران ؛

وفي حالة رغبت الشركة االستفادة من الطيران في مناطق أخرى

• اجتناب التحليق فوق املناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه

باملغرب ،يجب عليها وضع طلب لدى املصالح املختصة التابعة للسلطة

خاص فوق املنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني ؛

الحكومية املكلفة بالنقل الجوي قصد املوافقة عليه بما ال يقل عن
ثالثين ( )30يوما ألجل الحصول على رخصة مؤقتة.
ويجب إبالغ السلطات املحلية والدرك امللكي مسبقا بأي طيران
يعتزم القيام به.

• اجتناب القيام بأعمال التصويرالجوي التي لها طابع تجاري.
املادة السابعة
يجب أن تقدم شركة « »FLY DESERTإلى املصالح املختصة التابعة
للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي ،خالل األشهر الثالثة التي
تلي اختتام كل سنة ضريبية ،ملفا يشتمل على املعلومات املشار إليها

املادة الخامسة
يجب أن تجهز املناطيد الجوية املستعملة بجهاز راديو VHF
مزدوج من أجل السماح بإقامة اتصال دائم مع أبراج املراقبة األقرب
إلى املجال الجوي الذي تحلق فيه.
يحدد االرتفاع األق�صى للتحليق في  3000قدم.
املادة السادسة
يجب أن يكون املستخدمون املعينون لقيادة املنطاد الجوي
حاصلين على رخصة ربان محترف لقيادة املنطاد الجوي.

أسفله ،وذلك في إطار إجراء تقييم دوري ومستمر لبيان الشركة املالي :
• قائمة املستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية
وجنسياتهم واملهام املسندة إليهم ؛
• الحصيلة والحسابات املصادق عليها برسم السنتين األخيرتين ؛
• حساب النتائج املتوقعة برسم السنتين املقبلتين ؛
• عدد ساعات التحليق املنجزة خالل السنتين األخيرتين ؛
• تكلفة ساعة التحليق والتعريفة املطبقة ؛
• اإليرادات والتحمالت املتعلقة باالستغالل الجوي ؛
• كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
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يجب على شركة « »FLY DESERTأن تقدم في أي وقت إلى املصالح

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي جميع

العلمي رقم  3796.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

الوثائق واملعلومات الضرورية إلجراء التقييم السالف الذكر.
املادة الثامنة

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

تخضع الشركة للمراقبة التي تتوالها املصالح املختصة التابعة
للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي واملالحة الجوية املدنية
حرصا على تطبيق األحكام املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية
والنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وال سيما فيما يتعلق

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

باالستغالل التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي للركاب وكذا

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

بظروف عمل املستخدمين.

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

املادة التاسعة
يجب أن تشعر شركة « »FLY DESERTاملصالح املختصة التابعة

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي واملالحة الجوية املدنية بكل

قرر ما يلي :

قرار للجمع العام ،يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال وبكل تحويل ملقرها
االجتماعي أو تعيين مسيرها وكل تغيير مرتقب على نظامها األسا�سي
أو على نوع الخدمات الجوية املزاولة من طرف الشركة.
يجب أن توافي شركة « »FLY DESERTاملصالح املختصة التابعة
للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي عند الطلب بخطة عمل
جديدة ،تغطي فترة ال تقل عن اثني عشر شهرا بخصوص التغييرات

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Sciences politiques et
: militaires
- Diplôme du grade de master ès arts en sciences politiques
et militaires, préparé et délivré au siège de l’Ecole royale
militaire - Bruxelles - Belgique - le 6 juillet 2018,
مشفوعة باإلجازة في الحقوق ،التخصص  :قانون عام ،اختيار:

املزمع القيام بها.

عالقات دولية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
املادة العاشرة

واالجتماعية بالرباط.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من ربيع األول  27( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :نادية فتاح.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3797.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3798.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي،

العلمي،

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

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

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Intelligence
: économique
- Diplôme de master de droit, économie, gestion,
à finalité recherche et professionnelle, mention : stratégie
et ingénierie économique, spécialité : intelligence économique

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Ressources humaines
- Titulo universitario oficial de graduado en relaciones
laborales y recursos humanos, préparé et délivré au

et stratégie compétitive, préparé et délivré au siège de

siège de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -

l’Université d’Angers - France - le 9 décembre 2016,

Espagne - le 13 février 2019,

مشفوعة بدبلوم إعالمي املسلم من مدرسة علوم اإلعالم بالرباط.

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3799.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3800.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Gestion

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit des affaires
- Diplôme de master droit, économie, gestion, mention :

- Master of business administration, préparé et délivré

droit des affaires, délivré par l’Université de Lille (membre

au siège de University of Northampton - Angleterre, le

de la Comue Lille nord de France) - France - le 18 mars 2019 ,

5 décembre 2018,
مشفوعة بباكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة
األخوين  -إفران.

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :الدراسات
القانونية والسياسية بالفرنسية املسلمة من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية بمراكش.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3801.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3802.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Sciences de gestion
- Diplôme national de docteur en sciences de gestion,
préparé et délivré au siège de l’Université d’Aix-Marseille,
Aix-en-Provence - France - le 9 avril 2015, assorti du
diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité
recherche, mention : management logistique et stratégie,
spécialité : logistique et stratégie, préparé et délivré au
 siège de l’Université Aix-Marseille II, Aix-en-ProvenceFrance - le 2 avril 2010,
وبدبلوم املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ،التخصص  :مسلك
التسيير ،اختيار  :التدقيق ومراقبة التسيير املسلم من املدرسة
الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Gestion des
: infrastructures urbaines
- Maîtrise en génie ( gestion des infrastructures urbaines),
préparée et délivrée au siège de l’Ecole de technologie
supérieure-Université du Québec - Canada - le 26
septembre 2018, assorti du grade de bachelier ès
science (B.Sc)  baccalauréat en urbanisme, formation
internationale), préparé et délivré au siège de l’Université
 du Québec à Montréal - Ecole des sciences de la gestionCanada - le 20 décembre 2016,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

152

الجريدة الرسمية
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العلمي رقم  3803.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3804.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

العلمي،

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management logistique

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit public
- Diplôme de master droit, économie, gestion, mention, droit
public, délivré par l’Université Paris 8 (membre de la Comue
Université Paris Lumières) - France - le 23 janvier 2019,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :القانون
الخاص باللغة العربية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بمكناس .

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité
indifférenciée, mention : économie appliquée, spécialité :
développement des territoires, préparé et délivré au siège de
l’Université d’Aix-Marseille - Aix-en-Provence - France - le
22 octobre 2018 ,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،تخصص  :االقتصاد  -التدبير املسلمة من
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -عين السبع -
الدار البيضاء.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3805.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3806.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وتتميمه ؛

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

املـادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Economie (relations

املـادة األولى

(: internationales
- Qualification de master dans la spécialité «relations

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في

internationales diplômatiques, préparée et délivrée au

: Economie

siège de l’Université de la Russie de l’Amitié des Peuples» -

- Qualification « licence en économie», préparée et délivrée

Fédération de Russie - le 28 juin 2016, assortie de la

au siège de l’Université de la Russie de l’Amitié des Peuples -

qualification «licence en économie», préparée et délivrée
au siège de la même université le 27 juin 2014 ,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها .
املادة الثانية

Fédération de Russie - le 27 juin 2014 ,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها .
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3807.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3808.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

العلمي،

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالةية في �Management des sys
: tèmes d’informations

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في Management de
: l'énergie
- Degree of doctor of philosophy in energy data management,
préparé et délivré au siège de Montfort University - Grande
Bretagne - le 4 mars 2019 ,
مشفوعة بشهادة ماجستير   علوم في تدبير الطاقات املستدامة
املسلمة من جامعة األخوين  -إفران.

- Master grande école en management de l’Ecole de
management de Strasbourg, spécialité : management des
systèmes d’informations, préparé et délivré au siège de
l’Université de Strasbourg - France - le 24 février 2011,
assorti du diplôme de licence management, mention :
administration économique et sociale, préparé et
délivré au siège de l’Université Strasbourg III - France - le
15 décembre 2008 ,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية

عدد 13 - 6846وألا ىدامج 13ج (( 13ياني (9ي ((9
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3809.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3810.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي،

العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

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

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وتتميمه ؛

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Droit des
: affaires

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Gestion

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité
professionnelle, mention : droit des affaires, préparé
et délivré au siège de l’Université de la Réunion, Saint
Denis - France - le 3 mars 2015 ,
مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية ،اختيار  :تدبير املنشآت
الفالحية والصناعية الغذائية املسلمة من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية بمراكش.

- Degree of master of business administration, préparé et
délivré au siège de Zhejiang Normal University - République
populaire de Chine - le 6 juin 2019 ,
مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :علوم
االقتصاد والتدبير ،تخصص  :املالية واملحاسبة من كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال  -الرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3894.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3895.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية
في الدراسات اإلسالمية :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Sciences de l’éducation
- Diplôme de master sciences humaines et sociales,

 -درجة البكالوريوس املسلمة من كلية الشريعة التابعة للجامعة

mention : sciences de l'éducation, préparé et délivré au

اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية بتاريخ

siège de l'Université de Rouen Normandie, Université

 18يونيو  ،2007مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي

Caen Normandie - France - le 19 novembre 2018,

أو ما يعادلها.

مشفوعة بشهادة اإلجازة في العلوم الفيزيائية ،تخصص  :الكيمياء
املسلمة من كلية العلوم بأكادير.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3896.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3897.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي،

العلمي،

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

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

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في اللسانيات :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Ingénierie de l'intervention

- Diplôme de master des sciences humaines et sociales,

): en milieu socio-éducatif (IIMSE

mention : linguistique, spécialité : linguistique avancée

- Diplôme de master de sciences humaines et sociales,

et interfaces linguistiques, à finalité recherche, préparé

mention : éducation, formation, communication, spécialité :

et délivré au siège de l’Université d’Orleans - France -

ingénierie de l’intervention en milieu socio-éducatif

le 7 janvier 2019,

(IIMSE), préparé et délivré au siège de l’Université de

مشفوعة باإلجازة في اآلداب ،شعبة  :اللغة الفرنسية وآدابها
تخصص  :لسانيات املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Strasbourg - France - le 11 janvier 2019,
مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :علم
االجتماع املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش.

ابن امسيك  -الدار البيضاء.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3898.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3899.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Conduite de projets en
: sport, santé et territoires

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في اإلعالم والدراسات

- Diplôme de master en sciences, technologies, santé,
mention : conduite de projets et développement des
territoires, spécialité : conduite de projets en sport, santé
et territoires, préparé et délivré au siège de l’Université de
Lorraine - France - le 2 novembre 2018,
مشفوعة بشهادة اإلجازة املهنية ،مسلك  :التدريب الريا�ضي
املسلمة من املعهد امللكي لتكوين األطر بسال.
املادة الثانية

الثقافية :
 شهادة ماجستيرالعلوم االجتماعية واإلنسانية اإلعالم والدراساتالثقافية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا  -قطر،
مشفوعة بشهادة اإلجازة في اإلعالم واالتصال املسلمة من املعهد
العالي لإلعالم واالتصال بالرباط بتاريخ  24يوليو .2015
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3900.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3901.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

العلمي،

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

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

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى
املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في العلوم اإلنسانية

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في اللغة األملانية وآدابها :

واالجتماعية (التاريخ) :

 )- Grad des titels des doktors der philosophie (Dr.Phil.

 -شهادة ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية  -التاريخ املسلمة

germanistik, préparé et délivré au siège de Heinrich

من معهد الدوحة للدراسات العليا  -قطر بتاريخ  30ماي ،2019

Heine Universitat Düsseldorf - philosophische Fakultat -

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية في التاريخ

Allemagne - le 22 novembre 2016, assorti den grad eines

والحضارة ،مسار :تاريخ وحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم

magister artium (M.A.), préparé et délivré au siège de

اإلنسانية بمكناس.

la même université - Allemagne - le 10 juin 2009.
املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3903.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

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

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

العلمي،
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

املـادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في علم النفس
اإلكلينيكي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في علوم اللغة :
- Diplôme de master de sciences humaines et sociales,
mention : sciences du langage, délivré par l’Université de
Cergy-Pontoise (membre de la Communauté d’Universités
et Etablissements Université - Paris-Seine) - France -  le
31 janvier 2019,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :الشريعة
والقانون املسلمة من كلية الشريعة بأكادير.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

- Master de sciences humaines et sociales, mention :
psychologie, spécialité : psychologie et psychopatologie
cliniques, psychanalyse, cliniques interculturelles et
transculturelles, à finalité professionnelle, délivré par
l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité (membre
 de la Comue Université Sorbonne Paris Cité)  - Francele 2 octobre 2018, assorti du diplôme de licence de
sciences humaines et sociales, mention : psychologie,
 préparé et délivré au siège de la même université - Francele 18 juillet 2016,
وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3904.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3905.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية
في اللغة اإلنجليزية :

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في علوم اإلعالم والتواصل :
- Diplôme de doctorat en sciences de l’information et de la
communication, préparé et délivré au siège de l’Université

 درجة الليسانس ،تخصص  :اللغة اإلنجليزية املسلمة من كليةاآلداب التابعة لجامعة بنغازي  -ليبيا بتاريخ  28سبتمبر ،2016
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

Lille - France - le 17 juin 2019,
مشفوعة باملاستر املتخصص ،مسلك  :السياحة والتواصل
اختيار  :السياحة والتواصل املسلمة من كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي رقم  3906.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

العلمي رقم  3907.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في األدب اإلسباني :

املـادة األولى

- Titulo universitario oficial de doctora, programa de

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في الدراسات اإلسالمية :

doctorado en lenguas, textos y contextos, préparé et

 -دبلوم الدراسات اإلسالمية املسلم من املعهد العالي للدراسات

 délivré au siège de la Universidad de Granada - Espagnele 16 décembre 2017,
مشفوعة بشهادة استكمال الدروس ،شعبة اللغة اإلسبانية
وآدابها ،تخصص  :أدب وباإلجازة في اآلداب اإلسباني ،شعبة  :اللغة
اإلسبانية وآدابها املسلمتين من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اإلسالمية  -جمهورية مصرالعربية بتاريخ  19يناير ،2019مشفوع
باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :القانون الخاص بالعربية
املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بأكادير.
املادة الثانية

بتطوان.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرر ما يلي :

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3908.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في علم
النفس :

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،

- Baccalauréat ès arts, préparé et délivré au siège de
l’Université du Manitoba sur recommandation de l’Université de Saint-Boniface - Canada - le 17 octobre 2017,

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

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

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

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2019

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير الداخلية رقم  3960.19صادر في  9ربيع اآلخر   6( 1441ديسمبر  )2019باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
التابعين للجماعة الساللية أوالد وكاد ذات التحديد اإلداري عدد /219س والواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالحوز
بإقليم قلعة السراغنة.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه ،كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.34الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969القا�ضي بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم
مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق
لالستثمارات الفالحية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بتهييئ الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد وكاد ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطة املحلية وكافة
ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد وكاد ذات التحديد اإلداري عدد /219س ،الواقعة أراضيها
بمنطقة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  6( 1441ديسمبر .)2019
*

*

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
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قرارلوزير الداخلية رقم  3994.19صادرفي  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر )2019باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
للجماعة الساللية أوالد عراض الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالحوز بإقليم قلعة السراغنة

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969يتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه ،كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.19.117الصادر في  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.34الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969القا�ضي بتحديد منطقة الري الحوز بإقليم
قلعة السراغنة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو )1969
بمثابة ميثاق لالستثمارات الفالحية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على محضر جماعة النواب بالجماعة الساللية أوالد عراض املعنية بتهييئ الئحة ذوي الحقوق ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب بهذه الجماعة الساللية إلى السلطة املحلية وكافة ذوي الحقوق
املعنيين ؛
وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد عراض الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالحوز بإقليم
قلعة السراغنة كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرار لوالـي جهـة الرباط  -سال  -القنيطرة رقم  1567.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الخميسات بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركزالزحيلكة بجماعة الزحيلكة.
والي جهـة الرباط  -سال  -القنيطرة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  ،)1960بشأن تنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الخميسات املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز الزحيلكة بجماعة الزحيلكة
(املخطط رقم .)PDAR n° 13/2018/AUKH

201

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة الزحيلكة خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  24من محرم  5( 1440أكتوبر  )2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  5أبريل إلى  4ماي 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز الزحيلكة
(املخطط رقم  )PDAR n° 13/2018/AUKHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الخميسات املتعلق بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية لزحيليكة (املخطط رقم .)10727
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3652.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة أربعاء تاوريرت.

املادة الثانية
والي جهة جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد يعقوبي.

*

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن تنمية الكتل العمرانية
القروية ؛

* *
قرارلعامل إقليم الخميسات بإقرارمخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركزالزحيلكة بجماعة الزحيلكة

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛

عامل إقليم الخميسات،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن تنمية الكتل العمرانية القروية ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالخميسات بتاريخ  15فبراير  2018؛

املادة األولى

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بالخميسات
بتاريخ  20ديسمبر  2017؛

يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أربعاء تاوريرت (املخطط
رقم .)06/2019/AUAH
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أربعاء تاوريرت
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  16أبريل  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  18أبريل  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  10ماي إلى  11يونيو 2019
بمقر جماعة أربعاء تاوريرت ؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة أربعاء تاوريرت املجتمع خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  7أغسطس  2019؛
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قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3653.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة موالي أحمد الشريف.
والي جهة جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن تنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة موالي أحمد الشريف (املخطط
رقم .)04/2019/AUAH
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019

وعلى محضر اللجنة التقنية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
 26سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية ملركز أربعاء تاوريرت
(املخطط رقم  )06/2019/AUAHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أربعاء تاوريرت (املخطط رقم .)2012/05
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارتصميم تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة موالي أحمد الشريف
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  16أبريل  2019؛
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الجريدة الرسمية

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  18أبريل  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  11أبريل إلى  10ماي 2019
بمقر جماعة موالي أحمد الشريف ؛
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز موالي أحمد
الشريف (املخطط رقم  )04/2019/AUAHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية

وعلى مداوالت مجلس جماعة موالي أحمد الشريف املجتمع

ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة موالي احمد الشريف (املخطط
رقم .)AUAH 01/2013

وعلى محضر اللجنة التقنية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ

املادة الثالثة

خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  26يونيو  2019؛

 30أغسطس ،2019

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(قطاع الفالحة)
قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3945.19صادر في  9ربيع اآلخر  6( 1441ديسمبر )2019
بتغيير قرار وزير  الفالحة والصيد البحري رقم 3963.15
بتاريخ  15من صفر   27( 1437نوفمبر  )2015بتحديد
اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الفالحة
والصيد البحري  -قطاع الفالحة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3963.15
الصادر في  15من صفر  27( 1437نوفمبر  )2015بتحديد اختصاصات
وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الفالحة والصيد البحري  -قطاع
الفالحة ،كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :

«املادة  - .4باستثناء املديرية الجهوية  ........على الشكل التالي :
«* قسم تنمية السالسل الفالحية ويشتمل على :
«.................................................................................
«.................................................................................
«* قسم الري وإعداد املجال الفالحي ويشتمل على :
«• مصلحة املوارد الهيدروفالحية ؛
«• مصلحة اإلعدادات ؛
«• مصلحة إعداد املراعي.
«* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
«.................................................................................
«.................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
املادة الثانية

املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة  4من قرار وزير الفالحة
والصيد البحري ،املشار إليه أعاله رقم  3963.15الصادر في
 15من صفر  27( 1437نوفمبر : )2015

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  6( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

