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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

 لسنةد لتاسعةدبعدد ملائة)-)عد )6858  5))آلا ىد مج52)2552 )2))ربف 20)2)2))

فهرست

نصوصدعامة

 ملناآم.د-دالئحةد ملكامند لقائلةدعليهاد لحقوقد لع2رية.

مرسوم رقم 2.19.583 صادر في 11 من جمادى اآلخرة 1441 )6 فبراير 2020( 

تحديد  بشأن  باملناجم  املتعلق   33.13 رقم  القانون  أحكام  بتطبيق 

955الئحة املكامن القائمة عليها الحقوق العرفية......................................... 

شها 5د لتقنيد لعالي.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

 )2019 سبتمبر   30(  1441 صفر  فاتح  في  صادر   3027.19 رقم 

في  الصادر   1431.12 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 

11 من محرم 1434 )26 نوفمبر 2012( املتعلق بإعادة تنظيم شهادة 

 ........................................................................................... 959التقني العالي.

 لتجار5د لخارآية.د-دوضعدقيو دكليةدعلىد الستيف  دو لتصد20.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 4131.19 صادر 

في 27 من ربيع اآلخر 1441 )24 ديسمبر 2019( بتتميم قرار وزير التجارة 

الخارجية واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 

الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع 

التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها 

 ............................................................................................... 963وتصديرها.

و ر  تدصفائحد لصلبد وقائيدعلىد تدبيفد تطبيقد -د  لجل2ك.د
 ملدررلةد لبار 5دو لصفائحد ملطليةدأود ملغطا5.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة  رقم 31.20 صادر في 6 جمادى األولى 1441 

واالستثمار  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  بتغيير   )2020 يناير   2(

 3942.18 والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية  رقم 

الصادر في 20 من ربيع اآلخر 1440 )28 ديسمبر 2018( بتمديد تطبيق 

التدبير الوقائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة الباردة والصفائح 

 ................................................................................... 963املطلية أو املغطاة.
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مدونةد لشغل.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 227.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1441 

)10 يناير 2020( بتعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على 

 ...................................................................... 964األجهزة أو اآلالت وأصنافها

أذوند لخزينة.

في  صادر   230.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
17 من جمادى األولى 1441 )13 يناير 2020( املتعلق بإصدار أذون 

966الخزينة عن طريق املزايدة....................................................................... 

في  صادر   231.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

17 من جمادى األولى 1441 )13 يناير 2020( املتعلق بعمليات إعادة 

968شراء وتبادل أذون الخزينة .....................................................................

في  صادر   232.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

17 من جمادى األولى 1441 )13 يناير 2020( املتعلق باالقتراضات ذات 

969اآلجال القصيرة جدا................................................................................ 

في  صادر   233.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

بعمليات  املتعلق   )2020 يناير   13(  1441 األولى  جمادى  من   17

970استحفاظ أذون الخزينة. ....................................................................... 

تسنيدد ألصول.

في  صادر   234.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

17 من جمادى األولى 1441 )13 يناير 2020( املتعلق بإصدار شهادات 

 ................................................................................................. 971الصكوك.

نصوصدجاصة

علالةد لصخيف تد-دتلار5د.د-د ملو رقةدعلىد لتصليمدو لنظامد
 ملتعلقدبه.

مرسوم رقم 2.20.24 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة 

 ... 973أم عزة بعمالة الصخيرات - تمارة  وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

تاريخد رتتاحدعلليةد لتحد0دد إل  ري.

مرسوم رقم 2.20.74 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »كدانة، 

العليين  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  لين«  عين  أكنان،  بوجميل، 

الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  الفنيدق،   - املضيق  بعمالة 

973بوجميل، اكنان، عليين، الكدانة............................................................ 

مرسوم رقم 2.20.75 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »البين، 

 - املضيق  بعمالة  العليين  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  بلوزان« 

 ......................... 974الفنيدق، الجاري على ملك الجماعة الساللية بلوزان.

مرسوم رقم 2.20.76 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »حشالف« 

الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة عين الصفاء بدائرة احواز وجدة الشمالية 

 . 975بإقليم وجدة - أنكاد، الجاري على ملك الجماعة الساللية بني ميمون.

مرسوم رقم 2.20.77 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

»أوالد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

سيدي أوالد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »2 الحاكم  عبد   سيدي 

عبد الحاكم بدائرة عين بني مطهر بإقليم جرادة، الجاري على ملك 

 ......................................... 975الجماعة الساللية أوالد سيدي عبد الحاكم.

مرسوم رقم 2.20.78 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تفجاغت« 

بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ذوي منيع، الشواطر، 

976حجاوا ...................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.79 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

املدعو »ضاية  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 

العوفي، الشبكة، واد الجبوج« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع 

بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية 

 ....................................... 977ذوي منيع، الشواطر، حجاوا، زاوية الحجوي.

مرسوم رقم 2.20.80 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »عقار ذوي 

منيع« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم 

 ......................... 977فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية ذوي منيع.

مرسوم رقم 2.20.81 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

املدعو »سهب  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 

بدائرة منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الفوقاني«   الذهب 

بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعتين السالليتين 

978ذوي منيع والشواطر................................................................................ 

مرسوم رقم 2.20.82 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

املدعو »سهب  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 

بدائرة منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  التحتاني«   الذهب 

978بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية حجاوا. 

مرسوم رقم 2.20.83 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »مزرعة 

بدائرة منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الشواطر«   عين 
بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ذوي 

 ......................................................................... 979منيع، الشواطر، حجاوا.

مرسوم رقم 2.20.84 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

»عقار  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

اإلستثمار« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت 

منيع،  ذوي  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  فجيج،  بإقليم 

980الشواطر، حجاوا، زاوية الحجوي........................................................... 

مرسوم رقم 2.20.85 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ايدامن 

نطلبا« الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة بومريم بقيادة تالسينت بإقليم 

980فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.............. 

مرسوم رقم 2.20.86 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »السوانة« 

الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة بومريم بقيادة تالسينت بإقليم فجيج، 

981الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.......................... 
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مرسوم رقم 2.20.87 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بوربي« 
الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة بومريم بقيادة تالسينت بإقليم فجيج، 

982الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.......................... 

مرسوم رقم 2.20.88 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »واد حمام« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم فجيج، 

982الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.......................... 

مرسوم رقم 2.20.89 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»قلب  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
املخاريج« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم 

983فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.............. 

مرسوم رقم 2.20.90 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »افران« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم فجيج، 

983الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.......................... 

مرسوم رقم 2.20.91 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الخنك« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم فجيج، 

984الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.......................... 

مرسوم رقم 2.20.92 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تفريت 
ايسمغ« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم 

984فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت بن وادفل................... 

مرسوم رقم 2.20.93 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
املدعو »سهب  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
اخرضان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم 

985فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت بن وادفل................... 

مرسوم رقم 2.20.94 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملجاديب« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم فجيج، 

 .............................. 985الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت بن وادفل.

مرسوم رقم 2.20.95 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الزاوية 4« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بوعنان بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، 

 ..................... 986الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر زاوية الحجوي.

مرسوم رقم 2.20.96 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»عقار  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الشواطر« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت 

 .............. 986بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية الشواطر.

مرسوم رقم 2.20.97 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»عقار  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
حجاوا« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت 

987بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية حجاوا.................... 

مرسوم رقم 2.20.98 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الزاوية 3« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بوعنان بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج، 

 ..................... 987الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر زاوية الحجوي.

مرسوم رقم 2.20.99 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»عين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الشعير 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة عين الشعير بدائرة بني تدجيت 

988بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية عين الشعير........... 

مرسوم رقم 2.20.100 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»قصر  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
تدجيت  بني  بدائرة  بوعنان  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  بوعنان« 

 ........ 988بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر بوعنان.

مرسوم رقم 2.20.101 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»عين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الشعير 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة عين الشعير بدائرة بني تدجيت 

989بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية عين الشعير........... 

مرسوم رقم 2.20.102 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الشبكة« 
بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  منيع  ذوي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية ذوي منيع، الشواطر، 

 ..................................................................................................... 989حجاوا.

مرسوم رقم 2.20.103 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »واد لحمر« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة عين الشعير بدائرة بني تدجيت بإقليم 

 ..................... 990فجيج، الجاري على ملك الجماعة الساللية عين الشعير.

مرسوم رقم 2.20.104 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ميرد ايت 
اسفول« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تاكونيت بدائرة زاكورة بإقليم 

 ................... 990زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اسفول .

مرسوم رقم 2.20.105 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بوحيارة 
زاكورة  بدائرة  تاكونيت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسفول«  ايت 

 ........ 991بإقليم زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اسفول .

مرسوم رقم 2.20.106 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
املدعو »حدب  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
زاوية القضية« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تاكونيت بدائرة زاكورة 

 ...... 991بإقليم زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية زاوية القضية.

مرسوم رقم 2.20.107 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 
قبيلة اسليم« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اكدز بدائرة زاكورة بإقليم 

 ............................. 992زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية اسليم.

مرسوم رقم 2.20.108 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
»بور  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
مواساي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تاكونيت بدائرة زاكورة بإقليم 
زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت اسفول فخدة ايت 

 ........................................................................................................ 992حمي.

تعييندآم2يندمساعد0ندبالص2ف.

قرار لوزير الصحة رقم 384.20 صادر في 6 ربيع اآلخر 1441 )3 ديسمبر 2019( 
 ..................................... 993بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

قرار لوزير الصحة رقم 385.20 صادر في 6 ربيع اآلخر 1441 )3 ديسمبر 2019( 
 ..................................... 993بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
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 1441 األولــــــى  جمــــــادى   4 فــــي  صــــــادر   386.20 رقـــــم  الصحــــة  لوزيـــــر  قـــــرار 
 .... 994)31 ديسمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهما.

24 من في  345.20 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
جمادى األولى 1441 )20 يناير 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 

994ونواب عنهم.............................................................................................. 

ضابطد لش2طةد صفةد رآالد لدركد مللكيد ملخوليند تعييند
 لقضائية.

من  19 في  صادر   247.20 رقم  العدل  ووزير  الحكومة  لرئيس  مشترك   قرار 
امللكي  الدرك  رجال  بتعيين   )2020 يناير   15(  1441 األولى  جمادى 

 .............................................. 996املخولين صفة ضابط الشرطة القضائية

تفويضد إلمضاءدو ملصا قةدعلىد لصفقات.

24 من في  346.20 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
جمادى األولى 1441 )20 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 

 ............................................................................................... 1002الصفقات.

إقليمدتارو  نت.د-دتجزيئدلفائد5د ملالكدعلىد لشياعدلعقاريند
آلاعييندتابعيندلجلاعتيندسالليتين.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
 1441 األولى  25 من جمادى  في  339.20 صادر  الداخلية رقم  ووزير 
)21 يناير 2020( يق�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقار 
»ادا  الساللية  للجماعة  التابع  اداوتيفت«،  »غابة  املسمى  الجماعي 

 ........... 1003اوتيفت« والواقع في دائرة الري سوس - ماسة بإقليم تارودانت.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
 1441 األولى  25 من جمادى  في  341.20 صادر  الداخلية رقم  ووزير 
)21 يناير 2020( يق�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »بالد جماعة ايت مو�ضى« التابع للجماعة الساللية 

1003»ايت مو�ضى« والواقع في دائرة الري سوس - ماسة بإقليم تارودانت..... 

ضمد ألر �ضيد منطقتيد تحد0دد ق2 رد إلغاءد -د تاونات.د إقليمد
 لفالحيةدو إلذندبارتتاحدعللياتدضمد ألر �ضي.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 347.20 صادر في 26 من جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020( 
بإلغاء قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1641.04 
بتحديد  القا�ضي   )2004 )9 سبتمبر   1425 23 من رجب  في  الصادر 
و»مزراوة«  السفلى«  »الساهلة  الفالحية  األرا�ضي  ضم  منطقتي 
عائشة  وعين  مزراوة  القروية  الجماعات  نفوذ  بمناطق  الواقعتين 
وأوالد داود داخل حوض الورغة العليا بإقليم تاونات وباإلذن بافتتاح 

 ............................................................................. 1004عمليات ضم األرا�ضي.

إسنا د نتد بدصحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 510.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1004انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 511.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1005انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 512.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1005انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 513.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1006انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 514.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1006انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 515.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1007انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 516.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بإسناد 

 .......................................................................................... 1007انتداب صحي.

-د باملغ2ب.د ملوظفيد إل  ر تد لعلوميةد  لتعاضد0ةد لعامةد
إسنا د لسلطاتد ملخولةدلللجلسد إل  ريدإلىدمتص2ريند

مؤقتين.

قرار مشترك لوزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
رقم 741.20 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

االقتصاد  ووزير  املنهي  واإلدماج  الشغل  لوزير  املشترك  القرار  بتغيير 

واملالية رقم 3065.19 بتاريخ 5 صفر 1441 )4 أكتوبر 2019( بإسناد 

ملوظفي  العامة  للتعاضدية  اإلداري  للمجلس  املخولة  السلطات 

 ................................. 1008اإلدارات العمومية باملغرب إلى متصرفين مؤقتين.

 ملعا التدبيند لشها  ت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4039.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 753.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1008تخصص : أمراض الكلي.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4040.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 573.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

 ...................................................................................... 1009الجراحة العامة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4041.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1010الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4042.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
 )2005 )10 يونيو   1426 2 جمادى األولى  في  1197.05 الصادر  رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1010تخصص : جراحة القلب والشرايين........................................................ 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4043.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1011الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4044.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتمبر 2003( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

 ...................................................................................... 1011املسالك البولية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4045.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1012الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4049.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1013بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4050.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1013أمراض النساء والتوليد........................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4051.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1014بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4053.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1014بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4054.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 753.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( بتحديد 
 الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص :
 .......................................................................................... 1015أمراض الكلي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 141.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1016الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 142.20 

القرار  بتتميم   )2020 يناير   2(  1441 األولى  جمادى   6 في  صادر 

رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1016الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 143.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1017الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 145.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1018الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 146.20 

القرار  بتتميم   )2020 يناير   2(  1441 األولى  جمادى   6 في  صادر 

رقم 573.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

 ...................................................................................... 1018الجراحة العامة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 147.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1019الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 148.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1020الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 149.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1020الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 150.20 

القرار  بتتميم   )2020 يناير   2(  1441 األولى  جمادى   6 في  صادر 

رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1021تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 151.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1022الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 152.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1022الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 154.20 

صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1023الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

 إلذندبللارسةد لهندسةد ملعلارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 443.20 صادر في 4 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  حمل صفة  في  باإلذن   )2020 يناير   30(

1024الهندسة املعمارية ....................................................................................

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 444.20 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  حمل صفة  في  باإلذن   )2020 يناير   29(

1024الهندسة املعمارية ....................................................................................

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 445.20 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  حمل صفة  في  باإلذن   )2020 يناير   29(

1024الهندسة املعمارية ....................................................................................

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 446.20 صادر في 4 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  حمل صفة  في  باإلذن   )2020 يناير   30(

1024الهندسة املعمارية ....................................................................................

تنليةد لكتلةد لعل2 نيةد مخططد إق2 رد -د إقليمد ليوسفية.د
 لق2ويةدمل2كزدآلاعةدإيغو .

قرار لوالي جهة مراكش - آسفي رقم 278.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1441 
بإقرار  اليوسفية  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2020 يناير   10(

 ................ 1024مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة إيغود.

ش2كةد»  رد لضلان«.د-دسحبد عتلا .

 1441 األولى  جمادى  من   18 في  صادر   100 رقم  املغرب  بنك  لوالي  مقرر 
)14 يناير 2020( بسحب اعتماد شركة »دار الضمان« بصفتها شركة 

1025تمويل....................................................................................................... 

نظامدموظفيد إل  ر تد لعامة

نصوصدجاصة

وز ر5د لسياحةدو لصناعةد لتقليد0ةدو لنقلد لجويدو القتصا د
 الآتلاعي.

مرسوم رقم 2.19.1084 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
بتغيير املرسوم رقم 2.05.1229 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 1427 )3 ماي 2006( 
بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون 
الصناعة  لقطاع  التابعة  التكوين  ومراكز  بمعاهد  التكوين  بمهام 

 ................................................................................................ 1026التقليدية.

إعالناتدوبالغات

إعالن للمستوردين واملصدرين بتعديل الئحة املعشرين املقبولين في الجمرك 
1027بتاريخ 9 يناير 2020..................................................................................
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نصوصدعامة

 م2سومدرقمد29.583.)دصا ردفيد22دمندآلا ىد مج52د2552د)6دربف 20د2)2)(دبتطبيقدأحكامد لقانوندرقمد33.23

 ملتعلقدباملناآمدبشأندتحد0ددالئحةد ملكامند لقائلةدعليهاد لحقوقد لع2رية

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)33.13)املتعلق باملناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.76)بتاريخ)14)من رمضان)1436 

)فاتح يوليو)2015(،)وال سيما الفصلين)111)و)112)منه؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)27)من ذي الحجة)1440 )29)أغسطس)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدد وفق الجدول امللحق بهذا املرسوم قائمة املكامن القائمة عليها الحقوق العرفية.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير الداخلية،)كل)

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)11)من جمادى اآلخرة)1441 )6)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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و لتعليمد لعالي) و لتكويند ملنهيد لوزي2د لتفبيةد لوطنيةد ق2 رد

 2552 راتحدصف2) فيد صا رد (32(7.29 رقم) و لبحثد لعلليد

بتغييفدوتتليمدق2 ردوزي2د لتفبيةد لوطنية) ()(229 سبتلبف) (32(

رقم))2532.2) لصا ردفي)22)مندمح2م)2535 )6))نورلبف))22)) 

 ملتعلقدبإعا 5دتنظيمدشها 5د لتقنيد لعالي.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية رقم)1431.12)الصادر)

في)11)من محرم)1434 )26)نوفمبر)2012()املتعلق بإعادة تنظيم شهادة)

التقني العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد)10)و)12)و)14)و)16

في) الصادر  (1431.12 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار  من  (23 و)

11)من محرم)1434 )26)نوفمبر)2012()املشار إليه أعاله):

يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية من) (- (.10 »املادة)

»شهادة التقني العالي،)على أساس):

» - .................................................................................................... ؛

» - ................................................................... املعدل السنوي العام.

»ويعد ناجحا بصفة نهائية):

 »1)-)كل مترشح حصل على معدل سنوي عام ال يقل عن عشرة))10(

 »من عشرين))20()وأقل من إثني عشرة))12()من عشرين))20(،)دون

»الحصول على معدل سنوي عام،)في كل وحدة من الوحدات الثالث)

موجبة) نقطة  أو  للرسوب  موجب  أعاله،) (8 املادة) في  إليها  »املشار 

»للرسوب)؛

 »2)-)كل مترشح حصل على معدل سنوي عام ال يقل عن إثني عشرة))12(

»من عشرين))20()دون الحصول على نقطة موجبة للرسوب.

 »ويعد موجبا للرسوب كل معدل يقل عن تسعة))9()من عشرين))20(

»حصل عليه املترشح في وحدة اللغات والتواصل أو الوحدة العلمية)

فيشترط أال يقل معدل كل) أما بالنسبة للوحدة املهنية،) »والتقنية.)

»مكون منها عن تسعة))9()من عشرين))20(.
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»وتعد نقطة الصفر))0()املحصل عليها في أحد مكونات الوحدات)

»الثالث سواء)في املراقبة املستمرة أو في امتحان نهاية السنة،)نقطة)

»موجبة للرسوب.

»كما تمنح نقطة الصفر))0()لكل مترشح تغيب ولو بمبرر في أحد)

»االختبارات.«

12.)-)ينظم)...................................................)سنوية واحدة.  »املادة)

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

»وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات بناء)على املعايير التالية):

»• أن يكون املترشح ......................................................... املطلوب ؛

»• قد تابع ........................................................................ املطلوب ؛

»• أن يترشح في تخصص لم يسبق له الحصول فيه على شهادة 

»التقني العالي في إحدى الدورات السابقة ؛

»• أال يكون املترشح قد تغيب عن اجتياز أحد االختبارات الخاصة 

»بهذا االمتحان في دورة سابقة بدون مبرر مقبول وال يسمح له 

»بإعادة الترشح إال بعد انصرام سنتين بعد الدورة التي تغيب فيها ؛

»• أال يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها املترشح أربع دورات.«

للسلطة الحكومية) (................. يتم اختيار وصياغة) (- (.14 »املادة)

»املكلفة بالتربية الوطنية.

»وتتولى هذه اللجنة القيام باملهام التالية):

»)-)اختيار)........................................................................)االمتحان)؛

»)-)القيام)........................................................................)االمتحان)؛

»)-)تصحيح أوراق االمتحان)؛

»)-)إجراء)املداوالت)؛

»)-)صياغة محاضر النتائج النهائية وتوقيعها.«

()3( وثالثة) (............................ مقرر) بموجب  تعين  (- (.16 »املادة)

التفتيش) تنسيق  بمهام  املكلفين  على  عالوة  األقل،) على  »أعضاء)

»الجهوي بأقسام تحضير شهادة التقني العالي لألقطاب الثالثة،)تتولى)

»هذه)......................)نيل شهادة التقني العالي.«

»املادة)23.)-)تسلم شهادة التقني العالي لكل ناجح)..............)التالية):

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

»وتعتبر...................................................................)لجن االمتحان.

من قبل املكلف بمهام تنسيق التفتيش) »ويتم توقيع الشهادات،)

من) قطب  كل  عن  العالي،) التقني  شهادة  تحضير  بأقسام  »الجهوي 

»األقطاب الثالثة،)بصفته عضوا في اللجنة املركزية املنصوص عليها)

»في املادة)16)أعاله.

»يحدد نموذج الشهادة وفق امللحق املرفق بهذا القرار.«

املادة الثانية

من قرار وزير التربية الوطنية (17 و) (3  تنسخ مقتضيات املادتين)

()2012 نوفمبر) (26(  1434 من محرم) (11 الصادر في) (1431.12 رقم)

املشار إليه أعاله،)وتعوض بما يلي):

»املادة)3.)-)تحضر شهادة التقني العالي في أحد تخصصات األقطاب)

»التالية):

ويشلل) و لخدمات،) و لتسييفد هندسةد القتصا د »قطبد

» لتخصصاتد لتالية):

»)-)املحاسبة والتسيير)؛

»)-)تقنو تجاري)؛

»)-)تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة)؛

»)-)التدبير التجاري)؛

»)-)التدبير السياحي)؛

»)-)التسيير اإلداري)؛

»)-)السمعي البصري)؛

»)-)فنون وصناعات الطباعة)؛
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»قطبد لهندسةد لكه2بائيةدو إلعالميات،)ويشللد لتخصصات)

» لتالية):

»)-)تقنيات الكهرباء)؛

»)-)األنظمة الكهروبية)؛

»)-)األنظمة والشبكات املعلومياتية)؛

»)-)تطوير نظم اإلعالم)؛

»)-)الوسائط املتعددة وتصميم مواقع الويب)؛

»قطبد لهندسةد مليكانيكية،)ويشللد لتخصصاتد لتالية):

»)-)ابتكار املنتوج الصناعي)؛

»)-)اإلنتاجياتية)؛

»)-)البناء)؛

»)-)الكهروحيليات والنظم اآللية)؛

»)-)املواد اللدنية واملركبة)؛

»)-)الطاقية)؛

»)-)الصيانة الصناعية)؛

»)-)القالبية)؛

»)-)صيانة السيارات.«

على نتائج) بناء) يتم احتساب املعدل السنوي العام،) (- (.17 »املادة)

»املعدل السنوي للمراقبة املستمرة بنسبة)25%)ومعدل امتحان نيل)

»شهادة التقني العالي بنسبة)%75.

»ويعد ناجحا بصفة نهائية في امتحان نيل شهادة التقني العالي):

 »1)-)كل مترشح حصل على معدل سنوي عام ال يقل عن عشرة))10(

 »من عشرين))20()وأقل من إثني عشرة))12()من عشرين))20(،)دون

»الحصول على معدل سنوي عام،)في كل وحدة من الوحدات الثالث)

موجبة) نقطة  أو  للرسوب  موجب  أعاله،) (8 املادة) في  إليها  »املشار 

»للرسوب)؛

 »2)-)كل مترشح حصل على معدل سنوي عام ال يقل عن إثني عشرة))12(

»من عشرين))20()دون الحصول على نقطة موجبة للرسوب.

 »ويعد موجبا للرسوب كل معدل يقل عن تسعة))9()من عشرين))20(

»حصل عليه املترشح في وحدة اللغات والتواصل أو الوحدة العلمية)

فيشترط أال يقل معدل كل) أما بالنسبة للوحدة املهنية،) »والتقنية.)

»مكون منها عن تسعة))9()من عشرين))20(.

»وتعد نقطة الصفر))0()املحصل عليها في أحد مكونات الوحدات)

في املراقبة املستمرة أو في امتحان نيل شهادة التقني) »الثالث سواء)

»العالي،)نقطة موجبة للرسوب.

»كما تمنح نقطة الصفر))0()لكل مترشح تغيب ولو بمبرر في أحد)

»االختبارات دون حرمانه من اجتياز باقي االختبارات.«

املادة الثالثة

»التواصل) محل عبارة) »تقنيات التعبير والتواصل«) تحل عبارة)

في الجدول املتعلق بتخصص السمعي البصري املرفق بقرار) املنهي«)

1434 11)من محرم) 1431.12)الصادر في)  وزير التربية الوطنية رقم)

)26)نوفمبر)2012()املشار إليه أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من السنة)

الدراسية)2020-2019.

وحرر بالرباط في فاتح صفر)1441 )30)سبتمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*        *
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ق2 ردلوزي2د لصناعةدو لتجار5دو القتصا د ألجض2دو ل2قليدرقم)5232.29 

صا ردفي)7))مندربيعد مج2)2552 )5)) يسلبف)229)()بتتليم)

ق2 ردوزي2د لتجار5د لخارآيةدو الستثلار تد لخارآيةدو لصناعة)

 2525 ذيد لقعد5) (7 في) 2328.95) لصا رد رقم)  لتقليد0ةد

بتحد0ددقائلةد لسلعد لتيدتتخذدفيدشأنها) ()2995 أب2يل) (29(

تد بيفدتهدفدإلىدوضعدقيو دكليةدعلىد ستيف  هادوتصد20ها.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

 1414 11)من محرم) 2.93.415)الصادر في) بناء)على املرسوم رقم)

)2)يوليو)1993()لتطبيق القانون رقم)13.89)املتعلق بالتجارة الخارجية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات)

فــــــي) الصـــــادر  (1308.94 رقــــــــم) التقليــــديــــــــة  والصنــــاعـــــــــة  الخــــارجيـــــــة 

7)ذي القعدة)1414 )19)أبريل)1994()بتحديد قائمة السلع التي تتخذ)

في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الخاصــــة بالسلع الخاضعـــة) (1 القائمــــة) علــــى النحـــو التالــــي،) تتمم،)

للتـــرخيص باالستيــــراد وامللحقـــــة بقــــــرار وزيـــــــر التجــــــــارة الخـــــارجيــــــة)

املشار) (1308.94 واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم)

إليه أعاله):

 لسلعرقمد لبندد لجل2كي

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

EX82.11.94.نصال يبلغ أو يتعدى طولها)12,7)سم

املادة الثانية

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع اآلخر)1441 )24)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق2 ردمشتفكدلوزي2د لصناعةدو لتجار5دو القتصا د ألجض2دو ل2قلي)

2).32)صا ردفي )رقم)  ووزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5)

بتغييفد لق2 ر) ()(2(2 0نا20) (((  2552 آلا ىد ألولى) (6

و القتصا ) و لتجار5د و الستثلارد لوزي2د لصناعةد  ملشتفكد

في) 28.)395) لصا رد رقم) ( و ملالية) ووزي2د القتصا د  ل2قليد

بتلد0ددتطبيق) ()(228 2552 )8)) يسلبف) 2))مندربيعد مج2)

 لتدبيفد لوقائيدعلىدو ر  تدصفائحد لصلبد ملدررلةد لبار 5)

و لصفائحد ملطليةدأود ملغطا5.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

واالستثمار) الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  بعد 

 3942.18 والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم)

بتمديد) ()2018 ديسمبر) (28(  1440 اآلخر) ربيع  من  (20 في) الصادر 

تطبيق التدبير الوقائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة الباردة)

والصفائح املطلية أو املغطاة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

ينسخ ويعوض على النحو التالي امللحق رقم)2)املرفق بالقرار املشترك)

لوزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد)

واملالية املشار إليه أعاله رقم)3942.18)بتاريخ)20)من ربيع اآلخر)1440 

)28)ديسمبر)2018():

» مللحقدرقم))

»الئحةد لدولد لناميةد ملعفا5دمند لتدبيفد لوقائيدعلىدو ر  ت)

»صفائحد لصلبد ملدررلةد لبار 5دو لصفائحد ملطليةدأود ملغطا5

األرجنتين،) وباربودا،) أنتيغوا  أنغوال،) ألبانيا،) أفريقيا،) »جنوب 

البنين،) بليز،) بربادوس،) بنغالديش،) البحرين،) مملكة  »أرمينيا،)

(، بوركينافاسو) بروناي دار السالم،) البرازيل،) بوتسوانا،)  »بوليفيا،)

الشيلي،) األخضر،) الرأس  (، الكاميرون) (، كمبوديا) (، »بوروندي)

جيبوتي،) كوبا،) العاج،) ساحل  كوستاريكا،) الكونغو،) »كولومبيا،)

»دومينيكا،)السلفادور،)اإلكوادور،)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية)

غرينادا، غانا،) جورجيا،) غامبيا،) الغابون،) فيجي،) »السابقة،)



عدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( الجريدة الرسمية965  

»غواتيماال،)غينيا،)غينيا بيساو،)غيانا،)هايتي،)هندوراس،)هونغ كونغ)

»الصين،)جزر سليمان،)اندونيسيا،)جامايكا،)األردن،)كينيا،)الكويت،)

»ليسوتو،)ماكاو الصين)،)مدغشقر،)ماليزيا،)املالوي،)جزر املالديف،)

مولدوفا،) جمهورية  املكسيك،) موريتانيا،) موريشيوس،) »مالي،)

النيبال،) ناميبيا،) ميانمار،) املوزامبيق،) األسود،) الجبل  »منغوليا،)

»نيكاراغوا،)النيجر،)نيجيريا،)أوغاندا،)عمان،)باكستان،)البنما،)بابوا)

جمهورية أفريقيا) قطر،) الفلبين،) بيرو،) باراغواي،) »غينيا الجديدة،)

»الوسطى،)جمهورية الكونغو))الديمقراطية،)جمهورية الو الديمقراطية)

»الشعبية)،)الجمهورية الدومينيكية)،)سانت فنسنت وجزر غرينادين،)

كيتس) سانت  لوسيا،) سانت  رواندا،) قيرغيزستان،) »جمهورية 

سريالنكا،) سنغافورة،) سيراليون،) السنغال،) ساموا،) »ونيفيس،)

»سورينام،)سوازيالند،)طاجيكستان،)الصين تايبيه،)تنزانيا،)التشاد،)

فانواتو،) األوروغواي،) وتوباغو،) ترينيداد  تونغا،) توغو،) »تايالند،)

وزيمبابوي.« زامبيا  (، فييتنام) البوليفارية،) فنزويال  »جمهورية 

املادة الثانية

املشترك) القرار  في  عليه  املنصوص  اإلضافي  الرسم  ال يطبق 
على واردات صفائح الصلب املدرفلة) (3942.18 السالف الذكر رقم)
الباردة والصفائح املطلية أو املغطاة التي تثبت سندات نقلها املحررة)
أن البضائع املشمولة) قبل دخول هذا القرار املشترك حيز التنفيذ،)
بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة وبصفة حصرية)

إلى املغرب.

املادة الثالثة

من) ابتداء) به  يعمل  الذي  املشترك،) القرار  هذا  تنفيذ  يسند 
اليوم املوالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)إلى املدير العام إلدارة)

الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

 وزير الصناعة والتجارة 

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق2 ردلوزي2د لشغلدو إل ماجد ملنهيدرقمد2).7))دصا ردفيد25دمندآلا ىد ألولىد2552د)22د0نا20د2)2)(دبتعييندهيئاتدمؤهلة

إلنجازدم2 قبةد وريةدعامةدعلىد ألآهز5دأود مالتدوأصنارها

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بتحديد شروط استعمال األجهزة ()2013 نوفمبر) (25(  1435 من محرم) (21 الصادر في) (2.12.236 على املرسوم رقم)  بناء)

أو اآلالت التي قد تلحق الضرر بصحة األجراء)أو تعرض سالمتهم للخطر،)وال سيما املادة)43)منه)؛

2018()بتحديد) 1439 )15)مارس) 26)من جمادى اآلخرة) 1282.18)الصادر في) وعلى قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم)

شروط وكيفية تعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها،)وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الطلبات املقدمة من طرف الهيئات املعنية باألمر)؛

وبعد االطالع على رأي اللجنة املنصوص عليها في املادة)3)من القرار رقم)1282.18)املشار إليه أعاله،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين الهيئات اآلتية إلى غاية)31)يناير)2023)إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها):
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املادة الثانية.)-)كل تغيير في قائمة أسماء)األشخاص الذين سيكلفون بمراقبة األجهزة أو اآلالت وأصنافها يتطلب من الهيآة)

املعنية تقديم طلب إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل قصد املصادقة على التعديل املقترح،)وذلك وفقا للمقتضيات املنصوص)

 عليها في املادة)4)من قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي املشار إليه أعاله رقم)1282.18)الصادر في)26)من جمادى اآلخرة)1439

)15)مارس)2018(.

املادة الثالثة.)-)خالل مدة التعيين،)يجب على كل هيأة تقديم تقرير عام سنويا حول نشاطها في هذا املجال للسلطة الحكومية)

املكلفة بالشغل.

املادة الرابعة.)-)يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء)من فاتح فبراير)2020.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1441 )10)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

(
(

(

(

(

(

(

(

 ل2باط
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2).32))صا ردفي) ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5درقم)

27)مندآلا ىد ألولى)2552 )23)0نا20)2)2)() ملتعلقدبإصد ر)

أذوند لخزينةدعندط2يقد ملز 0د5.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادتين)44)و45)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.845)الصادر في)16)من ربيع اآلخر)1441 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2019 )13)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي):

املادة األولى

و45  (44 على اإلذن في االقتراض املنصوص عليه في املادتين) بناء)

السنة) يتم خالل  (،70.19 رقم) أعاله  إليه  املشار  املالية  قانون  من 

املالية)2020)إصدار أذون الخزينة عن طريق املزايدة.

املادة)2

يجوز لكل شخص ذاتي مقيم أو غير مقيم أو شخص اعتباري)

كان مقره االجتماعي باملغرب أو بالخارج أن يقدم عرضا في) سواء)

املزايدة ألذون الخزينة.

املادة)3

 100.000 تحدد القيمة اإلسمية لكل واحد من أذون الخزينة في)

درهم يتم إصدارها):

- آلجال جد قصيرة)بين 7 أيام و45 يوما(؛

- آلجال قصيرة ) 13 و26 و52 أسبوعا وسنتين( ؛

 - آلجال متوسطة وطويلة )5 سنوات و10سنوات و15 سنة و20 سنة

و30 سنة وما فوق(.

املادة)4

يمكن للخزينة أن تصدر أذون ذات أمد)52)أسبوعا بقسيمة فوائد)

 تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين وأذونا

ذات األمد سنتان فما فوق بقسيمة فوائد أولى تقل أو تساوي أو تفوق)

مدتها عن سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين.

املادة)5

إما بأسعار فائدة ثابتة أو بأسعار فائدة) ( تصدر أذون الخزينة)

متغيرة وإما مرتبطة بمؤشر التضخم.

املادة)6

بالترا�ضي الثانوي  السوق  في  للتداول  قابلة  الخزينة  أذون   إن 

الغرض من) لهذا  التداول اإللكتروني املحددة  أو عن طريق منصة 

طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية.

املادة)7

تبلغ تواريخ إصدار أذون الخزينة وخصائصها و تواريخ تسديدها)

املستثمرين علم  إلى  األولى  الفائدة  قسيمة  تسديد  تاريخ   بما فيها 

في الوقت املناسب.

املادة)8

يمكن) التي  جدا  القصيرة  اآلجال  ذات  الخزينة  أذون  باستثناء)

املزايدة حسب) تجرى عمليات  زمني محدد،) إصدارها دون جدول 

الجدول الزمني التالي):

- يومي الثالثاء األول والثالث من كل شهر، ويوم الثالثاء ما قبل 

 األخير إذا كان الشهر يتضمن 5 ثالثاء فيما يخص أذون الخزينة

ذات األمد 13 أسبوعا و52 أسبوعا وسنتين ؛

الخزينة أذون  يخص  فيما  شهر  كل  من  الثاني  الثالثاء  يوم   - 

ذات األمد 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات و15 سنة ؛

- يوم الثالثاء األخير من كل شهر فيما يخص األذون ذات األمد 26 

أسبوعا وسنتين و10 سنوات و20 سنة ؛

األذون يخص  فيما  أشهر  ثالثة  كل  من  األخير  الثالثاء  يوم   - 

ذات األمد 30 سنة وما فوق.

إذا كان يوم الثالثاء)يوم عطلة تؤجل عملية املزايدة إلى يوم العمل)

املوالي.

على) تغييرات  إدخال  الخارجية  واملالية  الخزينة  ملديرية  يمكن 

الجدول الزمني إلصدار أذون الخزينة.)تبلغ هذه التغييرات في الوقت)

املناسب إلى علم املستثمرين.
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املادة)9

يتم تلقي العروض بطريقتين):

تساوي أو  تقل  التي  اآلجال  ذات  األذون  إلى  بالنسبة  بالسعر   - 

26 أسبوعا ؛

- وبالثمن بالنسبة إلى اآلجال األخرى.

املادة)10

 تتلقى مديرية الخزينة واملالية الخارجية العروض دون اإلشارة

إلى األسماء)عن طريق نظام اإلرسال اإللكتروني للعروض املسير من)

قبل بنك املغرب.

جدوال) املغرب  بنك  يعد  النظام  هذا  استعمال  تعذر  حالة  وفي 

ويتم إرساله بالفاكس أو بالبريد) للعروض دون اإلشارة إلى األسماء)

اإللكتروني إلى مديرية الخزينة واملالية الخارجية.

تحدد مديرية الخزينة واملالية الخارجية السعر أو الثمن الحدي)

للمزايدة.)وال تقبل إال العروض املقدمة بسعر يقل أو يساوي سعر)

الفائدة الحدي أو بثمن يساوي أو يفوق الثمن الحدي.

باألسعار أو األثمان املقترحة من) يؤدى عن العروض املقبولة،)

لدن املكتتبين.

يتم تسديد األذون املكتتبة يوم االثنين املوالي ليوم املزايدة بالنسبة)

إلى األذون التي يفوق أجلها أو يساوي)13)أسبوعا واليوم املوالي ليوم)

املزايدة بالنسبة إلى األذون ذات اآلجال القصيرة جدا.

يؤجل) عطلة،) يوم  مع  املكتتبة  األذون  تسديد  يوم  تزامن  إذا 

تسديدها إلى يوم العمل املوالي.

املادة)11

يتم إخبار الجمهور بنتائج املزايدة.

املادة)12

تسجل أذون الخزينة بحساب جار للسندات لدى الوديع املركزي)

باسم املؤسسات املقبولة لتقديم العروض.

املادة)13

يمكن أن تصدر أذون الخزينة بنفس مواصفات أسعار الفائدة)

يمكن أن تصدر) الحالة،) وفي هذه  بها.) املرتبطة  وآجال اإلصدارات 

األذون املذكورة بقيمتها اإلسمية أو بما يفوقها أو يقل عنها.

يؤدي) سابقة،) بإصدارات  املرتبطة  الخزينة  أذون  أداء) وعند 

املشاركون في املزايدة،)باإلضافة إلى ثمن األذون التي آلت إليهم،)مبلغ)

الفوائد املستحقة بين تاريخ اإلصدار أو تاريخ تسديد قسيمة الفائدة)

السابقة وتاريخ تسديد األذون املذكورة.

املادة)14

وتدفع) تسدد أذون الخزينة بقيمتها اإلسمية يوم حلول أجلها،)

الفوائد املترتبة عن األذون عند حلول أجلها بالنسبة إلى األذون التي)

52)أسبوعا وسنويا بالنسبة لألذون التي تفوق) تقل مدتها أو تساوي)

مدتها)52)أسبوعا.

سابقة،) أخرى  بإصدارات  املرتبطة  الخزينة  أذون  يخص  فيما 

تدفع الفوائد في نفس تواريخ حلول آجال أذون االرتباط.

في حالة إصدار أذون الخزينة ذات األمد)52)أسبوعا فما فوق ذات)

قسيمة الفوائد األولى تفوق أو تقل مدتها عن سنة واحدة،)يتم تسديد)

اإلصدار) تاريخ  بين  املمتدة  الزمنية  املدة  باحتساب  القسيمة  هذه 

وتاريخ استحقاقها،)فيما يتم تسديد قسيمات الفائدة املتبقية سنويا)

عند حلول أجلها.

إذا تزامن تاريخ تسديد أذون الخزينة أو الفوائد املترتبة عنها مع)

يوم عطلة يؤجل تسديدها إلى يوم العمل املوالي.

املادة)15

 يمكن أن تكون أذون الخزينة محل عمليات إعادة شراء)أو تبادل

أو استحفاظ قبل حلول تاريخ أجلها.

في إطار عمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة من طرف مديرية)

الخزينة واملالية الخارجية،)تتوقف األذون التي يتم إعادة شرائها عن)

إنتاج الفوائد ابتداء)من تاريخ أداء)هذه العمليات.

بينما تلغى أذون الخزينة التي تم استحفاظها من طرف مديرية)

الخزينة واملالية الخارجية عند تاريخ استرجاعها.

املادة)16

اتفاقيات مع) الخارجية  الخزينة واملالية  تبرم مديرية  يمكن أن 

بعض املؤسسات املالية تلتزم بموجبها هذه املؤسسات باملشاركة في)

يؤذن) تنشيط سوق املزايدة وكذا السوق الثانوي ألذون الخزينة.)

أن تقدم عروضا غير) مقابل هذه االلتزامات،) للمؤسسات املذكورة،)

.)ONC2((وثانية()ONC1((تنافسية أولى
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تقدم العروض غير التنافسية األولى في حدود)5)%)من املبالغ املصدرة)

وفق معدل السعر أو معدل الثمن املرجح (%(50  حسب اآلجال منها)

و50)%)حسب السعر أو الثمن الحدي.

من املبالغ) (%(20 تقدم العروض غير التنافسية الثانية في حدود)

املصدرة حسب اآلجال وفق معدل السعر أو معدل الثمن املرجح.

()ONC1((تحدد كيفيات منح وتوزيع العروض غير التنافسية األولى

فيما بين هذه املؤسسات في االتفاقيات السالفة) ()ONC2( والثانية)

الذكر.

املادة)17

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا القرار،)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

2).32))صا ردفي) ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5درقم)

27)مندآلا ىد ألولى)2552 )23)0نا20)2)2)() ملتعلقدبعلليات)

إعا 5دش2 ء)وتبا لدأذوند لخزينة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)45)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.845)الصادر في)16)من ربيع اآلخر)1441 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2019 )13)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة الثانية منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الداخلي) للدين  النشيط  التدبير  بإنجاز عمليات  اإلذن  على  بناء)

أعاله إليه  املشار  املالية  قانون  من  (45 املادة) في  عليه   املنصوص 

يمكن ملديرية الخزينة واملالية الخارجية القيام بإعادة) (،70.19 رقم)

شراء)وتبادل أذون الخزينة املصدرة عن طريق املزايدة.

املادة)2

تتمثل عمليات إعادة الشراء)في شراء)أذون الخزينة املصدرة قبل)

السنة التي تمت فيها عملية إعادة الشراء)على مستوى السوق الثانوي.)

املادة)3

تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين،)في آن واحد):

- إعادة شراء، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة املصدرة 

قبل السنة التي تمت فيها عملية التبادل؛

- إصدار لفائدة حائز األذون املعاد شراؤها، املشار إليه بعده بالطرف 

اآلخر، أذون خزينة جديدة بدال من األذون املعاد شراؤها.

املادة)4

بالترا�ضي إما  الخزينة  أذون  وتبادل  إعادة شراء)  تنجز عمليات 

أو عن طريق طلب العروض.

املادة 5

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء،))والتبادل املنجزة عن طريق طلب)

العروض،)تبلغ إلى علم املستثمرين في الوقت املناسب،)تواريخ إنجاز)

وأداء)هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم إعادة)

شرائها أو تبادلها.

املادة)6

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة عن طريق طلب)

املعبر) تتلقى مديرية الخزينة واملالية الخارجية العروض،) العروض،)

عنها بالثمن،)دون اإلشارة إلى األسماء)عبر نظام اإلرسال اإللكتروني)

للعروض في سوق املزادات املسير من قبل بنك املغرب.

جدوال) املغرب  بنك  يعد  النظام  هذا  استعمال  تعذر  حالة  وفي 

ويتم إرساله بالفاكس أو البريد) للعروض دون اإلشارة إلى األسماء)

اإللكتروني إلى مديرية الخزينة واملالية الخارجية.)

املادة)7

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)املشار إليها في املادة)6)أعاله،)تحدد)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية الثمن الحدي إلعادة الشراء.)وال)

تقبل إال العروض املقدمة بثمن يقل أو يساوي الثمن الحدي إلعادة)

الشراء.)

يؤدى عن العروض املقبولة،)باألثمان املقترحة من لدن املكتتبين.
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املادة)8

بالنسبة لعمليات التبادل املنصوص عليها في املادة)6)أعاله،)يمكن)
ملديرية الخزينة واملالية الخارجية أن تحدد ثمن أذون الخزينة التي)
يتم إعادة شرائها أو ثمن أذون الخزينة التي يتم إصدارها.)وتحدد هذه)

األثمان بناء)على شروط السوق.

املادة)9

عندما يتم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إعادة شرائها،)
تحدد مديرية الخزينة واملالية الخارجية الثمن الحدي ألذون الخزينة)

التي سيتم إصدارها.)

ال تقبل إال العروض املقدمة بثمن يفوق أو يساوي الثمن الحدي)
ألذون الخزينة التي سيتم إصدارها.

عندما يتم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها،)تحدد)
مديرية الخزينة واملالية الخارجية الثمن الحدي ألذون الخزينة التي)

سيتم إعادة شرائها.)

ال تقبل إال العروض املقدمة بثمن يقل أو يساوي الثمن الحدي)
ألذون الخزينة التي سيتم إعادة شرائها.

يؤدى في الحالتين سالفتي الذكر عن العروض املقبولة باألثمان)
املقترحة من لدن املكتتبين.

املادة)10

يتم إخبار الجمهور بنتائج عمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة)
عن طريق طلب العروض.

املادة)11

يتم) والتبادل املنجزة بالترا�ضي،) بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)
االتفاق مع األطراف األخرى بشأن تواريخ إنجاز وأداء)هذه العمليات)
يتم) العمليات.) وكذا بشأن مواصفات أذون الخزينة موضوع هذه 
التي سيتم) أثمان أذون الخزينة  التفاوض مع الطرف اآلخر بشأن 

إعادة شرائها وتلك التي سيتم إصدارها بناء)على شروط السوق.)

املادة)12

ثمن أذون) (، في حالة عملية إعادة الشراء) يستلم الطرف اآلخر،)
الجارية) الفائدة  قسيمة  مبلغ  إليه  يضاف  شراؤها  املعاد  الخزينة 
تاريخ) إلى  السابقة  الفائدة  قسيمة  أداء) تاريخ  من  ابتداء) املحتسب 

تسديد األذون املعاد شراؤها.

املادة)13

اإلجمالية ألذون) القيمة  استبدال  يتم  التبادل،) في حالة عملية 
تم) التي  الخزينة  ألذون  اإلجمالية  بالقيمة  شراؤها  املعاد  الخزينة 

إصدارها.

تعادل القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة املعاد شراؤها ثمن هذه)

األذون يضاف إليها قيمة قسيمة الفوائد الجارية املحتسبة ابتداء)من)

تاريخ أداء)قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد األذون املذكورة.))

تعادل القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه)

األذون يضاف إليها في حالة ارتباط هذه األذون بإصدارات سابقة،)

من تاريخ اإلصدار  قيمة قسيمات الفوائد الجارية املحتسبة ابتداء)

األذون) أداء) تاريخ  إلى  السابقة  الفائدة  قسيمة  أداء) تاريخ  من  أو 

املذكورة.

إذا كان الفرق بين القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة املعاد شراؤها)

يستلم) والقيمة اإلجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا،)

الطرف اآلخر مبلغ الفرق املحصل عليه.)

يؤدي الطرف اآلخر مبلغ الفرق املحصل) إذا كان الفرق سالبا،)

عليه.

أما عند انعدام الفرق،)فإنه ال ينتج عن عملية التبادل أي أداء.

املادة)14

تتوقف أذون الخزينة املعاد شراؤها في إطار عمليات إعادة الشراء)

والتبادل عن إنتاج الفوائد ابتداء)من تاريخ يوم أداء)هذه العمليات.

املادة)15

الرسمية، الجريدة  في  ينشر  الذي  القرار،) هذا  تنفيذ   يسند 

إلى مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما)

في ما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

صا ر) ((3(.(2 رقم) وإصالحد إل  ر5د و ملاليةد لوزي2د القتصا د ق2 رد
2)2)() ملتعلق) 0نا20) (23(  2552 آلا ىد ألولى) 27)مند في)

باالقتف ضاتدذ تد مآالد لقصيف5دآد .

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)44)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.845)الصادر في)16)من ربيع اآلخر)1441 
واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2019 )13)ديسمبر)
إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،
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قرر ما يلي):

املادة األولى

بناء)على اإلذن في االقتراض املنصوص عليه في املادة)44)من قانون)

يمكن ملديرية الخزينة واملالية) (،70.19 املالية املشار إليه أعاله رقم)

لدى األبناك،) الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا،)

خالل السنة املالية)2020.

املادة الثانية

 ينجز االقتراض عن طريق طلب العروض أو بالترا�ضي ملدة تتراوح

بين يوم واحد))1()وسبعة))7()أيام عمل.

املادة الثالثة

علم) إلى  تبلغ  العروض،) طلب  طريق  عن  االقتراض  حالة  في 

املستثمرين،)في الوقت املناسب،)تواريخ ومواصفات االقتراض.)

املادة الرابعة

مديرية) تحدد  العروض،) طلب  طريق  عن  االقتراض  أنجز  إذا 

الخزينة واملالية الخارجية سعر الفائدة الحدي لالقتراض.

ال تقبل إال االقتراحات املقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر)

الفائدة الحدي.

املقترحة من لدن) الفائدة  بأسعار  املقبولة  العروض  يؤدى عن 

املكتتبين.

املعتمدة، الفائدة  نسبة  فإن  بالترا�ضي،) االقتراض  أنجز   إذا 

واملالية) الخزينة  مديرية  بين  بشأنها  التفاوض  يتم  التي  النسبة  هي 

الخارجية والبنك املعني بناء)على شروط السوق.

يتم أداء)االقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم املتفق)

عليه مع البنك املعني،)في حالة االقتراض بالترا�ضي.

املادة الخامسة

الفوائد املستحقة على االقتراض حسب الصيغة) يتم احتساب 

التالية):

املبلغ املقترض)*)ف)*)أ

360

حيث تمثل))ف()سعر الفائدة املقترح في حالة االقتراض عن طريق)

املعني البنك  مع  بشأنه  املتفاوض  الفائدة  سعر  أو  العروض   طلب 

في حالة االقتراض بالترا�ضي و)أ()عدد األيام املتراوحة بين تاريخ أداء)

االقتراض وتاريخ استحقاقه.

املادة السادسة

الناتجة عن هذا) إلى الفوائد  يتم تسديد املبلغ املقترض إضافة 

االقتراض عند حلول أجل االستحقاق.

املادة السابعة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية)

الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

2).33))صا ردفي) ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5درقم)

27)مندآلا ىد ألولى)2552 )23)0نا20)2)2)() ملتعلقدبعلليات)

 ستحفاظدأذوند لخزينة.)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)45)منه)؛

املتعلق بعمليات االستحفاظ الصادر) (24.01 وعلى القانون رقم)

1425 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.04.04  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)21)أبريل)2004(،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.845)الصادر في)16)من ربيع اآلخر)1441

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2019 ديسمبر) (13(

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة)2)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الداخلي) للدين  الفعال  التدبير  عمليات  بإنجاز  اإلذن  على  بناء)

أعاله) إليه  املشار  املالية  قانون  من  (45 املادة) في  عليه  املنصوص 

واملالية) الخزينة  ملديرية  يمكن  (،2020 املالية) للسنة  رقم)70.19)

بعض) لدى  استحفاظها  أجل  من  الخزينة  أذون  إصدار  الخارجية 

البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط السوق األولي)

والسوق الثانوي ألذون الخزينة.
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املادة)2

تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام،)في نفس اليوم،)

بالعمليتين التاليتين):

- إصدار، بطلب من البنوك املعنية باألمر، أذون خزينة جديدة ؛

- واستحفاظ هذه األذون لفائدة نفس البنوك مقابل دفعها ثمن 

التفويت للخزينة.

املادة)3

يجب أن تكون أذون الخزينة املصدرة في إطار عمليات االستحفاظ)

مرتبطة بإصدارات سابقة.

املادة)4

تهم عمليات االستحفاظ،)أذون الخزينة التي ال يمكن طوال مدة)

هذه العملية أن تكون محل أداء)حق مرتبط بقسيمة الفائدة املتعلق)

باألذون املذكورة.

املادة)5

تنجز عمليات االستحفاظ بالترا�ضي.

املادة)6

للتجديد ألجل) قابل  واحد  يوم  هو  االستحفاظ  عمليات  آجال 

أقصاه يتم تحديده من طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية على)

مستوى اتفاقية اإلطار املتعلقة بعمليات االستحفاظ.

املادة)7

في حالة تجديد عملية االستحفاظ،)يطابق تاريخ استرجاع أذون)

الخزينة تاريخ االستحقاق النهائي.

املادة)8

ال تكون أذون الخزينة املستحفظة لدى البنوك املعنية موضوع)

استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ االسترجاع.

املادة)9

يتم احتساب الفوائد املؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن)

التفويت حسب الصيغة التالية):

ثمن التفويت)*)ف)*)أ

360

البنوك) مع  مسبقا  عليه  املتفق  الفائدة  سعر  )ف() تمثل) حيث 

املعنية و))أ()عدد األيام املتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ)

االستحقاق.

املادة)10

تحدد قيمة أذون الخزينة املستحفظة على أساس منحنى األسعار)

بين) حشردة خطية  بإجراء) وذلك  املغرب،) بنك  املنشور من طرف 

أقرب النقطتين اللتين تمثالن مباشرة اآلجال الدنيا والعليا لآلجال)

املتبقية ألذون الخرينة املذكورة.

املادة)11

يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء)عملية استحفاظ أذون)

الخزينة.

املادة)12

يطابق ثمن التفويت املؤدى من قبل األطراف األخرى قيمة أذون)

إليها) أعاله يضاف  (10 الخزينة في السوق املنصوص عليها في املادة)

قسط)5%.

يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على) عند تاريخ التفويت،)

األقل القيمة االسمية ألذون الخزينة املستحفظة.

املادة)13

التفويت) ثمن  األخرى  األطراف  تتلقى  االسترجاع،) تاريخ  عند 

يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.

املادة)14

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا القرار،)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

2).35))صا ردفي) ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5درقم)

27)مندآلا ىد ألولى)2552 )23)0نا20)2)2)() ملتعلقدبإصد ر)

شها  تد لصكوك.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)44)منه)؛

الصـــادر) املتعلــــق بتسنيــــد األصــــول،) (33.06 وعلــــى القــانــــون رقــــم)

 1429 من شوال) (20 بتاريخ) (1.08.95 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)20)أكتوبر)2008(،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة)7-2)منه؛
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وعلى املرسوم رقم)2.19.845)الصادر في)16)من ربيع اآلخر)1441 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2019 )13)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي):

املادة األولى

بناء)على اإلذن في اللجوء)إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص)

 70.19 رقم) أعاله  إليه  املشار  املالية  قانون  من  (44 املادة) في  عليه 

للسنة املالية)2020،)يتم خالل السنة املالية)2020)اللجوء)إلى إصدار)

شهادات الصكوك في السوق الداخلي طبقا للقانون املشار إليه أعاله)

رقم)33.06)املتعلق بتسنيد األصول.

املادة الثانية

وكذا) الصكوك  شهادات  إصدار  عملية  كل  خصائص  تحدد 

مواصفات األصول املتعلقة بها في نظام التسيير الخاص بكل عملية.

املادة الثالثة

إلى العمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله) تبلغ تواريخ اللجوء)

املستثمرين علم  إلى  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  طرف   من 

في الوقت املناسب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 2552 مـــندآلــــا ىد مجـــــ52) (26 رـــي) صــــا رد ((.(2.(5 رقــــم) مـــ2ســــومد

)22)ربف 20)2)2)()باملو رقةدعلىد لتصليمدو لنظامد ملتعلقدبه)

تلار5)) (-  ملوضوعيندلتهيئةدآلاعةدأمدعز5دبعلالةد لصخيف ت)

وباإلعالندأندفيدذلكدمنفعةدعامة.

رئيس الحكومة،

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

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

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

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

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)19)نوفمبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أم عزة خالل الفترة)

املمتدة من)23)يناير إلى)21)فبراير)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  عزة  أم  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)28)فبراير)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)31)أكتوبر)2019)؛

الصادر) (3478.19 وعلى قرار رئيس مجلس جماعة أم عزة رقم)

املتعلق بالقيام بدراسة) ()2019 أكتوبر) (23(  1441 24)من صفر) في)

تصميم التهيئة العمرانية لجماعة أم عزة بعمالة الصخيرات)-)تمارة)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به) والنظام  (AUST01/2020 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة جماعة أم عزة بعمالة الصخيرات)-)تمارة وباإلعالن)

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أم عزة تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.75 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

عيندلين«) أكنان،) بوآليل،) »كد نة،)  إل  ريدللعقارد ملدعو)

(- بعلالةد ملضيق) لقيا 5د لعلييند بالنفوذد لتف بيد  لو قعد

بوآليل،) ملكد لجلاعاتد لسالليةد علىد  لفنيدق،) لجاريد

 كنان،)عليين،) لكد نة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

نصوصدجاصة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)24)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»كدانة،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

(- الواقع بقيادة العليين بعمالة املضيق) عين لين«،) أكنان،) بوجميل،)

27)سنتيارا،) آرا و) (48 هكتارا و) (2046 الفنيدق،)مساحته التقريبية)

الجاري على ملك الجماعات الساللية بوجميل،)اكنان،)عليين،)الكدانة.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

-)شماال):)دوار املغاربة)؛

-)شرقا):)دوار عين لين والجماعة الساللية بوجميل)؛

-)جنوبا):)دوار فرسيوة،)دوار واد زرجون)؛

-)غربا):)الجماعة الساللية لغرمت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة العليين،)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.75 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

 إل  ريدللعقارد ملدعو)» لبين،)بلوز ن«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)

-) لفنيدق،) لجاريدعلىدملك) لقيا 5د لعلييندبعلالةد ملضيق)

 لجلاعةد لسالليةدبلوز ن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 مارس) (30 يوم) من  ابتداء) تباشر،)

املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»البين،)

الفنيدق،)مساحته) (- الواقع بقيادة العليين بعمالة املضيق) بلوزان«،)

الجاري على ملك) سنتيارات،) (3 آرا و) (70 هكتارا و) (2201 التقريبية)

الجماعة الساللية بلوزان.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الجماعة الساللية واد زرجون، الكوف الفوقي الكوف 

السفلي ؛

- شرقا : غابة كدية زكلت ؛

- جنوبا : الجماعة الساللية واد الليل ؛

.R45844/19 : غربا -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة العليين،)

اإلداري.
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املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.76 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

بالنفوذد لتف بي) »حشالف«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد

بإقليم) وآد5د لشلاليةد بد ئ52د حو زد عيند لصفاء) لقيا 5د

وآد5)-)أنكا ،) لجاريدعلىدملكد لجلاعةد لسالليةدبنيدميلون.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 9)أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»حشالف«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

 الواقع بقيادة عين الصفاء)بدائرة احواز وجدة الشمالية بإقليم وجدة)-

أنكاد،)مساحته التقريبية)214)هكتارا و)96)آرا و)21)سنتيارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية بني ميمون.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق الوطنية رقم 6، الرسم العقاري رقم O/17855 ؛

- شرقا : مطلب التحفيظ رقم O/14463 ؛

- جنوبا : التحديد اإلداري 64 رقم القطعة 1 ؛

- غربا : الرسم العقاري رقم 02/90822.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

عملية) مباشرة  قصد  الصفاء،) عين  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.77 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

)«) لو قع) »أوال دسيديدعبدد لحاكم)  إل  ريدللعقارد ملدعو)

بالنفوذد لتف بيدلقيا 5دأوال دسيديدعبدد لحاكمدبد ئ52دعين)

بنيدمطه2دبإقليمدآ2  5،) لجاريدعلىدملكد لجلاعةد لساللية)

أوال دسيديدعبدد لحاكم.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 6)أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أوالد سيدي)

بدائرة) الحاكم  عبد  سيدي  أوالد  بقيادة  الواقع  (،»2 الحاكم) عبد 

198803)هكتارات  عين بني مطهر بإقليم جرادة،)مساحته التقريبية)

الجاري على ملك الجماعة الساللية أوالد) سنتيارا،) (47 آرا و) (57 و)

سيدي عبد الحاكم.
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يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : التحديد اإلداري رقم 202B أوالد سيدي عبد الحاكم ؛

- شرقا : الحدود املغربية - الجزائرية، من مشرع لكريرة إلى التحديد 

اإلداري رقم 202B أوالد سيدي عبد الحاكم ؛

- جنوبا : قبيلة بني كيل فكيك، من وزدات غربا، الحرايق، حوض 

اللفت، الطريق الوطنية املهدونة، الطريق البدوي الحنة، مشرع 

لكريرة، الحدود املغربية - الجزائرية ؛

- غربا : التحديد اإلداري 247 للجماعة الساللية بني مطهر، التحديد 

اإلداري 451 للجماعة الساللية أوالد سيدي اعلي بوشنافة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة أوالد سيدي عبد الحاكم،)قصد مباشرة)

عملية التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.78 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) »تفجاغت«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد
لقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)
علىدملكد لجلاعاتد لسالليةدذويدمنيع،) لشو ط2،)حجاو ).

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 8)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»تفجاغت«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

مساحته) الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

7827)هكتارا و)10)آرات و)3)سنتيارات،)الجاري على ملك) التقريبية)

الجماعات الساللية ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد كير ؛

- شرقا : مدرك نارو تفجاغت التحتانية ؛

- جنوبا : لكرب ؛

- غربا : جماعة واد النعام.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.79 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

 إل  ريدللعقارد ملدعو)»ضا0ةد لعوفي،) لشبكة،)و  د لجبوج«)

 لو قعدبالنفوذد لتف بيدلقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيت)

ذوي) ملكد لجلاعاتد لسالليةد علىد رجيج،) لجاريد بإقليمد

منيع،) لشو ط2،)حجاو ،)ز ويةد لحجوي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 3)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ضاية العوفي،)

الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت) واد الجبوج«،) الشبكة،)

بإقليم فجيج،)مساحته التقريبية)2539)هكتارا و)54)آرا و)88)سنتيارا،)

الجاري على ملك الجماعات الساللية ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا،)

زاوية الحجوي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : بداية مصب واد الجبوج ؛

- شرقا : شبكة الحجوي ؛

املخصص  والعقار  الشواطر  الساللية  الجماعة  عقار   : جنوبا   -

لإلستثمار ؛

- غربا : واد بوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.82 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

بالنفوذ) منيع«) لو قعد ذويد »عقارد للعقارد ملدعو)  إل  ريد

بإقليمدرجيج،) بنيدتدآيتد بد ئ52د لقيا 5دذويدمنيعد  لتف بيد

 لجاريدعلىدملكد لجلاعةد لسالليةدذويدمنيع.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)10)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»عقار ذوي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)

بإقليم فجيج،) الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت  منيع«،)

79)سنتيارا،)الجاري على) 98)آرا و) 844)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعة الساللية ذوي منيع.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : العقار املخصص للجماعة الساللية الشواطر ؛

- شرقا : محروم الطريق اإلقليمية الرابطة بين جماعة عين الشواطر 

وجماعة بوعنان ؛

- جنوبا : واد كير ؛

- غربا : واد بوعنان.
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.82 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

»سهبد لذهبد لفوقاني«) لو قع) للعقارد ملدعو)  إل  ريد

بالنفوذد لتف بيدلقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليم)

رجيج،) لجاريدعلىدملكد لجلاعتيند لسالليتيندذويدمنيع)

و لشو ط2.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»سهب الذهب)

الفوقاني«،)الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

15)سنتيارا،)الجاري على) 58)آرا و) 360)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعتين السالليتين ذوي منيع والشواطر.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الجماعة الساللية حجاوا ؛

- شرقا : املدار الحضري ؛

- جنوبا : واد كير ؛

- غربا : واد كير.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.8( رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

»سهبد لذهبد لتحتاني«) لو قع) للعقارد ملدعو)  إل  ريد

بالنفوذد لتف بيدلقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليم)

رجيج،) لجاريدعلىدملكد لجلاعةد لسالليةدحجاو .

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)11)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»سهب الذهب)

التحتاني«،)الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

مساحته التقريبية)429)هكتارا و)75)آرا و)7)سنتيارات،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية حجاوا.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الجماعة الساللية حجاوا ؛

- شرقا : الحدود املغربية الجزائرية ؛

- جنوبا : واد كير ؛

- غربا : املدار الحضري.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.83 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

 إل  ريدللعقارد ملدعو)»مزرعةدعيند لشو ط2«) لو قعدبالنفوذ)

بإقليمدرجيج،) بنيدتدآيتد بد ئ52د لقيا 5دذويدمنيعد  لتف بيد

 لجاريدعلىدملكد لجلاعاتد لسالليةدذويدمنيع،) لشو ط2،)

حجاو .

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)16)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»مزرعة عين) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

الشواطر«،)الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)

88)سنتيارا،)الجاري على) 78)آرا و) 925)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعات الساللية ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد كير ؛

- شرقا : الشريط الحدودي )املغربي الجزائري( ؛

- جنوبا : لحدب ؛

- غربا : خطارات عين الشواطر.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.85 رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذ) »عقارد إلستثلار«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد
بإقليمدرجيج،) بنيدتدآيتد بد ئ52د لقيا 5دذويدمنيعد  لتف بيد
 لجاريدعلىدملكد لجلاعاتد لسالليةدذويدمنيع،) لشو ط2،)

حجاو ،)ز ويةد لحجوي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 يونيو) (17 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»عقار)
اإلستثمار«،)الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)
الجاري) سنتيارا،) (56 و) آرا  (51 و) هكتارا  (613 التقريبية) مساحته 
زاوية) حجاوا،) الشواطر،) على ملك الجماعات الساللية ذوي منيع،)

الحجوي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الشبكة من الجهة الجنوبية ؛

- شرقا : العقار املخصص للجماعة الساللية حجاوا ؛

- جنوبا : العقار املخصص للجماعة الساللية حجاوا ؛

- غربا : محروم الطريق اإلقليمية الرابطة بين جماعة عين الشواطر 
وجماعة بوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.85 رقم) م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

 إل  ريدللعقارد ملدعو)» 0د مندنطلبا«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)

لجلاعةدبوم2يمدبقيا 5دتالسينتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)18)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»ايدامن) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)

نطلبا«،)الواقع بقيادة بومريم بدائرة تالسينت بإقليم فجيج،)مساحته)

التقريبية)1648)هكتار و)2)آر و)92)سنتيار،)الجاري على ملك الجماعة)

الساللية ايت حمو بلحسن.
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يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : عين ملزيبيا ؛

- شرقا : كارط لحدود ؛

- جنوبا : جبل فرعون ؛

- غربا : تالكحيلت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.86 رقم)  م2سومد

علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(

بالنفوذد لتف بي) » لسو نة«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد

لجلاعةدبوم2يمدبقيا 5دتالسينتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)22)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)

»السوانة«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)

مساحته) فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع 

ملك) على  الجاري  سنتيارا،) (51 و) آرا  (4 و) هكتارا  (5277 التقريبية)

الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : طريق حا�ضي السمر كارسم ؛

- شرقا : واد مريامة ؛

- جنوبا : افران ؛

- غربا : واد قاسم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

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

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.87 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»بوربي«) لو قعدبالنفوذد لتف بيدلجلاعة)
ملك) علىد رجيج،) لجاريد بإقليمد تالسينتد بقيا 5د بوم2يمد

 لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)23)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»بوربي«،)الواقع)
التقريبية) مساحته  فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة 
الجاري على ملك الجماعة) سنتيارا،) (81 و) آرا  (20 و) هكتارا  (2239

الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : عين واد حمام ؛

- شرقا : الحمول ؛

- جنوبا : ايش ابخوشن ؛

- غربا : جبل اجرشاو.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.88 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) حلام«) لو قعد »و  د للعقارد ملدعو)  إل  ريد
على) بإقليمدرجيج،) لجاريد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد لقيا 5د

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)24)يونيو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»واد حمام«،) عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)
مساحته) فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك) سنتيارا،) (21 آرا و) (87 هكتارا و) (6418 التقريبية)

الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : كدية الغولة ؛

- شرقا : جبل فرعون ؛

- جنوبا : بقعة بوربي ؛

- غربا : قلب التراب وانيف احرشاو.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



983 الجريدة الرسميةعدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( 

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.89 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»قلبد ملخاريج«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
على) بإقليمدرجيج،) لجاريد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد لقيا 5د

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 يونيو) (29 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»قلب)
فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع  املخاريج«،)
مساحته التقريبية)6053)هكتارا و)46)آرا و)40)سنتيارا،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد كدو ؛

- شرقا : واد كدو ؛

- جنوبا : كارط العصال ؛

- غربا : كارط تعمي.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.92 رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)» ر2 ن«) لو قعدبالنفوذد لتف بيدلقيا 5)
ملك) علىد رجيج،) لجاريد بإقليمد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد

 لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 2)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»افران«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
مساحته) فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك) سنتيارا،) (42 آرا و) (43 هكتارا و) (1693 التقريبية)

الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : بقعة السوانة ؛

- شرقا : سهب الرمت ؛

- جنوبا : بقعة الفريع ؛

- غربا : واد الغفيرية.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( الجريدة الرسمية985  

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.92 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)» لخنك«) لو قعدبالنفوذد لتف بيدلقيا 5)
ملك) علىد رجيج،) لجاريد بإقليمد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد

 لجلاعةد لسالليةد 0تدحلودبلحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 6)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»الخنك«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
مساحته) فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك) سنتيارا،) (72 آرا و) (60 هكتارا و) (3989 التقريبية)

الجماعة الساللية ايت حمو بلحسن.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد تاليلت ؛

- شرقا : اسدرم ؛

- جنوبا : واد فايجت تاماللت ؛

- غربا : طريق بومريم، اوطاط الحاج.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.9( رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»تف2يتد يسلغ«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
على) بإقليمدرجيج،) لجاريد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد لقيا 5د

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدبندو  رل.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 8)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»تفريت) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع  ايسمغ«،)
69)سنتيارا،)الجاري على) 1)آرا و) 4413)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعة الساللية ايت بن وادفل.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : طريق بين ايت بن وادفل وأهل العزيب ؛

- شرقا : تسفسوت نتاجمارت ؛

- جنوبا : الحدوب إضارن نتدمايت إوتال ؛

- غربا : الكرين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



985 الجريدة الرسميةعدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( 

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.93 رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذ) »سهبد ج2ضان«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد
 لتف بيدلقيا 5دبوم2يمدبد ئ52دتالسينتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدبندو  رل.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 9)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»سهب) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع  اخرضان«،)
مساحته التقريبية)4298)هكتارا و)85)آرا و)17)سنتيارا،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية ايت بن وادفل.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : رأس حظظيش ؛

- شرقا : تنيحاشت، الحدوب ؛

- جنوبا : بوتزارت ؛

- غربا : واد مسالغ.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.95 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) »ملجا 0ب«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد
على) بإقليمدرجيج،) لجاريد تالسينتد بد ئ52د بوم2يمد لقيا 5د

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تدبندو  رل.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)يوليو)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»ملجاديب«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
مساحته) فجيج،) بإقليم  تالسينت  بدائرة  بومريم  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك) 83)سنتيارا،) آرا و) (18 هكتارا و) (10836 التقريبية)

الجماعة الساللية ايت بن وادفل.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد مسالغ ؛

- شرقا : تشرشورت تعزوزو، سهب ايت علي أمزان ؛

- جنوبا : اسهب فوق املجاديب ؛

- غربا : قلب الراية وتنيت العرجان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بومريم،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( الجريدة الرسمية986  

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.95 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) 5«) لو قعد » لز وية) للعقارد ملدعو)  إل  ريد
لقيا 5دبوعناندبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةدقص2دز ويةد لحجوي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 27)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
(،»4 »الزاوية) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
مساحته) فجيج،) بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  بوعنان  بقيادة  الواقع 
ملك) على  الجاري  سنتيارا،) (90 و) آرا  (48 و) هكتارا  (635 التقريبية)

الجماعة الساللية قصر زاوية الحجوي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : عقار جماعي الزاوية ؛

- شرقا : منطقة الحدود ؛

- جنوبا : عقار جماعي ذوي منيع، الشواطر، الحجوي والزاوية ؛

- غربا : عقار جماعي الزاوية.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بوعنان،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.96 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»عقارد لشو ط2«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
لقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةد لشو ط2.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 2)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»عقار) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
الشواطر«،)الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)
34)سنتيارا،)الجاري على) 50)آرا و) 854)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعة الساللية الشواطر.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الشبكة من الجهة الجنوبية ؛

- شرقا : محروم الطريق اإلقليمية الرابطة بين جماعة عين الشواطر 
وجماعة بوعنان ؛

- جنوبا : العقار املخصص للجماعة الساللية ذوي منيع ؛

- غربا : واد بوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.97 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»عقاردحجاو «) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
لقيا 5دذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةدحجاو .

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 يونيو) فاتح  يوم  من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»عقار)
الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،) حجاوا«،)
مساحته التقريبية)4628)هكتارا و)27)آرا و)46)سنتيارا،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية حجاوا.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الشبكة من الجهة الجنوبية والعقار املخصص لالستثمار 
البالغ مساحته 600 هـ من الجهة الشمالية الغربية ؛

- شرقا : واد زملو ؛

- جنوبا : واد كير إلى نقطة السد ؛

- غربا : محروم الطريق اإلقليمية الرابطة بين جماعة عين الشواطر 
وجماعة بوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.98 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) 3«) لو قعد » لز وية) للعقارد ملدعو)  إل  ريد
لقيا 5دبوعناندبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةدقص2دز ويةد لحجوي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 28)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
(،»3 »الزاوية) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
مساحته) فجيج،) بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  بوعنان  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك) سنتيارا،) (35 آرا و) (22 هكتارا و) (1729 التقريبية)

الجماعة الساللية قصر زاوية الحجوي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : عقار جماعي الزاوية والتحديد اإلداري 319 ؛

- شرقا : عقار جماعي الزاوية ؛

- جنوبا : عقار جماعي ذوي منيع، الشواطر، الحجوي والزاوية ؛

- غربا : عقار جماعي بوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بوعنان،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.99 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»عيند لشعيف)2«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
لقيا 5دعيند لشعيفدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةدعيند لشعيف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)20)أبريل)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»عين الشعير)
فجيج،) بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  الشعير  عين  بقيادة  الواقع  (،»1
الجاري) 97)سنتيارا،) آرات و) (5 21220)هكتارا و) مساحته التقريبية)

على ملك الجماعة الساللية عين الشعير.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- شرقا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- جنوبا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- غربا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  الشعير،) عين  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.222 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»قص2دبوعنان«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
لقيا 5دبوعناندبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةدقص2دبوعنان.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 أبريل) (22 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
املوالية عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»قصر)
الواقع بقيادة بوعنان بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،) بوعنان«،)
مساحته التقريبية)2201)هكتارا و)40)آرا و)6)سنتيارات،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية قصر بوعنان.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

-)شماال):)التحديد اإلداري)319)؛

-)شرقا):)عقار جماعي الزاوية)؛

-)جنوبا):)عقار جماعي الزاوية)؛

-)غربا):)الواد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بوعنان،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.222 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»عيند لشعيف))«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
لقيا 5دعيند لشعيفدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةدعيند لشعيف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)أبريل)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»عين الشعير)
فجيج،) بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  الشعير  عين  بقيادة  الواقع  (،»2
مساحته التقريبية)4764)هكتارا و)17)آرا و)98)سنتيارا،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية عين الشعير.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- شرقا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- جنوبا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- غربا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  الشعير،) عين  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.22( رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)» لشبكة«) لو قعدبالنفوذد لتف بيدلقيا 5)
ذويدمنيعدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاريدعلىدملك)

 لجلاعاتد لسالليةدذويدمنيع،) لشو ط2،)حجاو .

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 9)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»الشبكة«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
مساحته) الواقع بقيادة ذوي منيع بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)
الجاري على ملك) سنتيارا،) (75 آرات و) (5 هكتارا و) (3404 التقريبية)

الجماعات الساللية ذوي منيع،)الشواطر،)حجاوا.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : عقار حجاوا وزاوية الحجوي ؛

- شرقا : مصب وادي السدرة في وادي الحجوي ؛

- جنوبا : عقار االستثمار وعقار حجاوا ؛

- غربا : الطريق الرابطة بين عين الشواطر وبوعنان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ذوي منيع،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.223 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذد لتف بي) لحل2«) لو قعد »و  د للعقارد ملدعو)  إل  ريد
لقيا 5دعيند لشعيفدبد ئ52دبنيدتدآيتدبإقليمدرجيج،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةدعيند لشعيف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)أبريل)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
»واد لحمر«،) عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع بقيادة عين الشعير بدائرة بني تدجيت بإقليم فجيج،)مساحته)
الجاري على ملك) سنتيارا،) (98 آرا و) (74 هكتارا و) (8375 التقريبية)

الجماعة الساللية عين الشعير.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : العقار الجماعي أو ملك اوالد ناصر بوسالن ؛

- شرقا : العقار الجماعي أو ملك عين الشعير ؛

- جنوبا : العقار الجماعي أو ملك اوالد ناصر ؛

- غربا : العقار الجماعي أو ملك اوالد ناصر.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  الشعير،) عين  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.225 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
بالنفوذ) »ميف د 0تد سفول«) لو قعد للعقارد ملدعو)  إل  ريد
 لتف بيدلقيا 5دتاكونيتدبد ئ52دز كور5دبإقليمدز كور5،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةد 0تد سفول).

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)30)مارس)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
ايت) »ميرد  املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
زاكورة،) بإقليم  زاكورة  بدائرة  تاكونيت  بقيادة  الواقع  اسفول«،)
مساحته التقريبية)126164)هكتارا و)65)آر ا و)97)سنتيارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية ايت اسفول.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل تادرارت - الطريق الوطنية رقم 17 ؛

- شرقا : جبل مراح - واد ميرد - الشعبة ؛

- جنوبا : تيزي نوغراي - تيزكاغين نتابركات - تازكزاوت نيمناين - 
تيمصدرين )أرض الجموع( ؛

- غربا : جبل بوطبكان - أرض الجموع - جبل تادرارت - التحديد 
اإلداري 566.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تاكونيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.225 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»بوحيار5د 0تد سفول«) لو قعدبالنفوذ)
 لتف بيدلقيا 5دتاكونيتدبد ئ52دز كور5دبإقليمدز كور5،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةد 0تد سفول).

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 6)أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»بوحيارة) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  عند االقتضاء،)
ايت اسفول«،)الواقع بقيادة تاكونيت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة،)
مساحته التقريبية)52317)هكتارا و)53)آرا و)35)سنتيارا،)الجاري على)

ملك الجماعة الساللية ايت اسفول.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع ايت يزو تسمومين - مجران - التحديد 
اإلداري 711 وأرا�ضي الجموع ايت اسفول ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع ايت اسفول وايت حمي - واد بوحيارة - جبل 
اكليوشة ؛

- جنوبا : الواد ؛

- غربا : جبل مراح.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تاكونيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.226 رقم)  م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»حدبدز ويةد لقضية«) لو قعدبالنفوذ)
 لتف بيدلقيا 5دتاكونيتدبد ئ52دز كور5دبإقليمدز كور5،) لجاري)

علىدملكد لجلاعةد لسالليةدز ويةد لقضية.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2020)وتتواصل في األيام املوالية) 9)أبريل) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»حدب زاوية) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
زاكورة،) بإقليم  زاكورة  بدائرة  تاكونيت  بقيادة  الواقع  القضية«،)
94)سنتيارا،)الجاري على) 88)آرا و) 629)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعة الساللية زاوية القضية.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع لبليدة ؛

- شرقا : جبل بوطبكان، أرا�ضي الجموع، جبل استيف ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع القصر الكبير ؛

- غربا : الساقية، دوار زاوية القضية، أمالك خاصة بزاوية القضية.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تاكونيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.227 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»أر �ضيدقبيلةد سليم«) لو قعدبالنفوذ)
 لتف بيدلقيا 5د كدزدبد ئ52دز كور5دبإقليمدز كور5،) لجاريدعلى)

ملكد لجلاعةد لسالليةد سليم.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)أبريل)2020)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أرا�ضي قبيلة)
اسليم«،)الواقع بقيادة اكدز بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة،)مساحته)
الجاري على ملك) سنتيارا،) (93 آرا و) (81 هكتارا و) (1171 التقريبية)

الجماعة الساللية اسليم.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة ترماصت ؛

- شرقا : واحة درعة ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع لقبيلة اكدز ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلتي أوالد يحيى الكراير وأوريكة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التحديد) عملية  مباشرة  قصد  اكدز،) قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.(2.228 رقم) م2سومد
علليةد لتحد0د) تاريخد رتتاحد بتحد0دد ()(2(2 ربف 20) (22(
 إل  ريدللعقارد ملدعو)»بوردمو ساي«) لو قعدبالنفوذد لتف بي)
بإقليمدز كور5،) لجاريدعلى) بد ئ52دز كور5د تاكونيتد لقيا 5د

ملكد لجلاعةد لسالليةد 0تد سفولدرخد5د 0تدحلي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2020 أبريل) (15 يوم) من  ابتداء) تباشر،)
»بور) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) املوالية عند االقتضاء،)
زاكورة،) بإقليم  زاكورة  بدائرة  تاكونيت  بقيادة  الواقع  مواساي«،)
30)سنتيارا،)الجاري على) 52)آرا و) 459)هكتارا و) مساحته التقريبية)

ملك الجماعة الساللية ايت اسفول فخدة ايت حمي.

يشتمل هذا العقار على أرا�ضي فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع ايت اسفول »بوحيارة« ؛

- شرقا : وادي بوحيارة ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع ايت اسفول »بوحيارة« ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع آيت اسفول »بوحيارة«.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تاكونيت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2552 ربيعد مج2) (6 في) صا رد (385.(2 رقم) لوزي2د لصحةد ق2 رد
بتعييندآم2يندمساعد0ندبالص2فدونو ب) ()(229 )3) يسلبف)

عنهم.

وزير الصحة،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين)
مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من)
لدن وزير الصحة من امليزانية العامة لوزارة الصحة وكذا الحساب)
بالصيدلية) الخاص  »الحساب  عنوان) الحامل  للخزينة  الخصو�ضي 

املركزية«):

 الجتصاصد

 لتف بي
 ملحاسبد ملكلف لنو ب مم2وند ملساعدوندبالص2ف

تراب  مجموع 

اململكة.

الدم  لتحاقن  الوطني  املركز  مدير 

ومبحث الدم.

السيدة خديجة الحجوجي، 

الطبيبة بنفس املركز.

الخازن الوزاري 

لدى وزارة الصحة

 السيد عبد الرحمان الطيبي،مدير  املركز الوطني للوقاية من األشعة.كذلك

التقني من الدرجة الثانية 

بنفس املركز.

كذلك

الحداد، مدير املعهد الوطني للصحة.كذلك محمد  السيد 

املتصرف بنفس املعهد.

كذلك

ملحاربة كذلك الوطني  املركز  عن  املسؤولة 

التسممات.

الجواهري،  محمد  السيد 

بنفس  الرئيس  املهندس 

املركز.

كذلك

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

إلى) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  هذا  مفعول  يسري 
في) الصادر  (3806.18 رقم) القرار  وينسخ  (2020 ديسمبر) (31 غاية)
آمرين مساعدين) بتعيين  ()2018 نوفمبر) (15(  1440 األول) ربيع  (7

بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في)6)ربيع اآلخر)1441 )3)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 2552 ربيعد مج2) (6 في) صا رد (385.(2 رقم) لوزي2د لصحةد ق2 رد

بتعييندآم2يندمساعد0ندبالص2فدونو ب) ()(229 )3) يسلبف)

عنهم.

وزير الصحة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين)

بموارد) املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين 

حسب) كل  مستقلة  بصورة  املسير  الدولة  مرفق  ميزانية  ونفقات 

اختصاصه كما هو مبين في نفس الجدول):

 الجتصاصد

 لتف بي
 لنو ب مم2وند ملساعدوندبالص2ف

 ملحاسباند

 ملكلفان

مجموع تراب 

اململكة

الدم  لتحاقن  الوطني  املركز  مدير 

ومبحث الدم.

السيدة خديجة الحجوجي، 

الطبيبة بنفس املركز.

الخازن الوزاري 

لدى وزارة الصحة

 السيد عبد الرحمان الطيبي،مدير  املركز الوطني للوقاية من األشعة.كذلك

التقني من الدرجة الثانية 

بنفس املركز.

كذلك

الحداد، مدير املعهد الوطني للصحة.كذلك محمد  السيد 

املمتاز  الطبي  املساعد 

بنفس املعهد.

كذلك

الدم كذلك لتحاقن  الجهوي  املركز  مدير 

بالدار البيضاء.

إيراوي،  سهام  السيدة 

الدرجة  من  املتصرفة 

األولى بنفس املركز.

 خازن عمالة

الدار البيضاء 

مركز - غرب

املادة الثانية

إلى) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  هذا  مفعول  يسري 

في) الصادر  (3807.18 رقم) القرار  وينسخ  (2020 ديسمبر) (31 غاية)

مساعدين) آمرين  بتعيين  ()2018 نوفمبر) (15(  1440 األول) ربيع  (7

بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في)6)ربيع اآلخر)1441 )3)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 2552 آلا ىد ألولى) (5 في) صا رد (386.(2 رقم) لوزي2د لصحةد ق2 رد

)32) يسلبف)229)()بتعييندآم2يندمساعد0ندبالص2فدونو ب)

عنهلا.

وزير الصحة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين)

مساعدين واآلخرون نوابا عنهما لصرف االعتمادات املفوضة إليهم)

من لدن وزير الصحة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة وإصدار)

بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات)

املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة):

 الجتصاصد

 لتف بي
 لنو ب مم2 ند ملساعد ندبالص2ف

 ملحاسباند

 ملكلفان

والية جهة 

 سوس - 

ماسة

لإلشراف  املؤقت  اإلعداد  رئيس 

االستشفائي  املركز  إنجاز  على 

الجامعي وكلية الطب والصيدلة 

بأكادير.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير   -

واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير   -

واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

وتدبير  الدراسات  مصلحة  رئيس   -

لإلشراف  املؤقت  باإلعداد  الجودة 

االستشفائي  املركز  إنجاز  على 

والصيدلة  الطب  وكلية  الجامعي 

بأكادير.

والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

خازن عمالة 

أكادير

والية جهة 

طنجة - 

 تطوان -

الحسيمة

لإلشراف  املؤقت  اإلعداد  رئيس 

االستشفائي  املركز  إنجاز  على 

الجامعي وكلية الطب والصيدلة 

بطنجة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير   -

تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك 

- الحسيمة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير   -

واللوجيستيك بطنجة.

وتدبير  الدراسات  مصلحة  رئيس   -

لإلشراف  املؤقت  باإلعداد  الجودة 

االستشفائي  املركز  إنجاز  على 

والصيدلة  الطب  وكلية  الجامعي 

بطنجة.

والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بطنجة.

خازن عمالة 

طنجة

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

في) به  العمل  وينتهي  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

31)ديسمبر)2021.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

2).355)صا ردفي) ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر5درقم)

بتعييندآم2ين) ()(2(2 0نا20) ((2(  2552 مندآلا ىد ألولى) ((5

مساعد0ندبالص2فدونو بدعنهم.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره)  )21)أبريل)

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمرين)

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم)

من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة):

• من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

 3.2.0.0.1.13.003 • من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 

الدولة«  أمالك  باستبدال  الخاص  الحساب   « عنوان  الحامل 

وذلك فيما يخص :

- مصاريف التعرف والتحديد وتحفيظ العقارات التابعة ألمالك 

الدولة ؛

- مصاريف إعداد قانون امللكية املشتركة واملخططات املعمارية 

وامللفات الطبوغرافية ؛
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- شراء عتاد طبوغرافي ؛

- األتعاب ؛

- الرسوم القضائية ؛

- مصاريف اإلشهار واإلعالن ؛

- مصاريف حراسة البنايات التي هي في ملك الدولة ؛

- مصاريف التنظيف ؛

- صيانة وإصالح مباني أمالك الدولة غير املخصصة أو الجماعية ؛

- تسوية وتنفيذ القرارات القضائية واإلدارية ؛

- املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛

- مصاريف إعداد عقود االقتناءات العقارية.

 3.2.0.0.1.13.009 رقم  ألمور خصوصية  املرصد  الحساب  من   •

الحامل عنوان »صندوق اإلصالح الزراعي« وذلك فيما يتعلق باملبالغ 

املرجعة من ثمن البيع ومصاريف التجهيزات والتحسينات :

د مم2وند ملساعدون

دبالص2ف
 الجتصاصد لتف بـي لنــو ب

د ملحاسبـون
د ملكلفون

سعيد خاملدني،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بالرباط

شكيب بنشريف،
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

بالرباط

عمالة الرباط
عمالة سال

عمالة الصخيرات - تمـارة
إقليم القنيطرة 

إقليم الخميسات
إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

خازن عمالة 
الرباط 

علي الزواكي،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بمراكش

عماد الدغوش، 
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

بمراكش  

عمالة مراكــش
إقليم شيشـاوة

إقليم الحــوز
إقليم قلعة السراغنة

إقليم الصويرة
إقليم الرحامنة

إقليم آسفي
إقليم اليوسفية

خازن عمالة 
مراكش

والعيد غازي،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة ببني مالل

السعيد الناصري، 
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

ببني مالل 

إقليم بني مالل
إقليم أزيالل

إقليم الفقيه بن صالح 
إقليم خنيفرة
إقليم خريبكة

الخازن اإلقليمي 
ببني مالل

محسن كتامي،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بطنجـة

عبد الرزاق بنمنصور،
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

بطنجة

عمالة طنجة -أصيلــة 
عمالة املضيق-الفنيدق

إقليم تطوان
إقليم الفحص-أنجـرة

إقليم العرائش 
إقليم الحسيمة
إقليم شفشاون

إقليم وزان

خازن عمالة 
طنجة

حفيظ الحر، 

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بالدار البيضاء

عادل بلعربي،

رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بالدار البيضاء

عمالة الدار البيضاء التي تضم :

البيضاء- الدار  مقاطعات  *عمالة 

أنفا ؛

الفداء-مرس  مقاطعات  *عمالة 

السلطان ؛

 - السبع  عين  مقاطعات  *عمالة 

الحي املحمدي ؛

*عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛

*عمالة مقاطعة عين الشق ؛

*عمالة مقاطعات سيدي البرنو�ضي ؛

*عمالة مقاطعات ابن مسيك ؛

*عمالة مقاطعات موالي رشيد ؛

عمالة املحمدية 

إقليم الجديدة

إقليم النواصر

إقليم مديونة

إقليم بنسليمان

إقليم برشيد

إقليم سطات

إقليم سيدي بنور

خازن عمالة

الدار البيضاء 

الوسط الغربي

محمد الزاوي،

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بوجدة 

مريم بناصر،

رئيسة مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بوجدة

عمالة وجدة-أنجاد 

إقليم الناضور

إقليم الدريوش

إقليم جــرادة

إقليم بركان

إقليم تاوريـرت 

إقليم جرسيف

إقليم فجيــج

خازن عمالة 

وجدة

عبد الصمد املناني،

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بفاس 

عصام البكري،

رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بفاس

عمالة فاس 

عمالة مكناس 

إقليم الحاجب 

إقليم إفران

إقليم موالي يعقوب

إقليم صفرو

إقليم بوملان

إقليم تاونات

إقليم تازة

خازن عمالة 

فــاس

عمر بن داود،

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بالرشيدية 

بالنيابة

رشيد الوافي،

رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بالرشيدية

إقليم الرشيدية

إقليم ورزازات 

إقليم ميدلت

إقليم تنغير

إقليم زاكورة

الخازن اإلقليمي 

بالرشيدية

موالي ادريس العمري 

علوي،

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بأكادير 

رشيد لهالل، 

رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بأكادير

عمالة أكادير-إداوتنان

عمالة إنزكان-آيت ملول

إقليم اشتوكة -آيت باهـا

إقليم تارودانت

إقليم تيزنيت

إقليم طاطا 

خازن عمالة 

أكادير

محمود البافور،

املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بكلميم

علي السماللي، 

رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 

الجهوية ألمالك الدولة 

بكلميم

إقليم كلميم 

إقليم أسا – الزاك 

إقليم طانطان

إقليم سيدي إفني

الخازن اإلقليمي 

بكلميم
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هشام أبو الضياء،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بالعيون

الحسن بلواد، 
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

بالعيون

إقليم العيون
إقليم بوجدور
إقليم طرفاية
إقليم السمارة

الخازن اإلقليمي 
بالعيون

ر�ضى املسلمي،
املدير الجهوي ألمالك 

الدولة بالداخلة

عادل أبو القائد، 
رئيس مصلحة البرمجة 

والتعاقد باملديرية 
الجهوية ألمالك الدولة 

بالداخلة

إقليم وادي الذهب
إقليم أوسرد

الخازن اإلقليمي 
بالداخلة

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

يقومون بصرف) التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4186.19 

آمرين بتعيين  ()2019 ديسمبر) (2(  1441 اآلخر) ربيع  (5 في)  الصادر 

مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق2 ردمشتفكدل2ئيسد لحكومةدووزي2د لعدلدرقمد2).57)دصا ردفيد29دمندآلا ىد ألولىد2552د)25د0نا20د2)2)(دبتعييندرآالد

 لدركد مللكيد ملخوليندصفةدضابطد لش2طةد لقضائية

رئيس الحكومة،

ووزير العدل،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.57.280)الصادر في)23)من جمادى اآلخرة)1377 )14)يناير)1958()في شأن مصلحة الدرك)

امللكي املغربي كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)116)منه)؛

وعلى القانون رقم)22.01)املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.255)بتاريخ)25)من رجب)1423 

)3)أكتوبر)2002()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438 )19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة)

الدفاع الوطني)؛

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم)3.80.17)الصادر في)15)من شعبان)1438 )12)ماي)2017()بتفويض اإلمضاء،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك امللكي الواردة أسماؤهم في الجدول التالي):
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املادة الثانية).-)ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى األولى)1441 )15)يناير)2020(.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه،

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني،

اإلمضاء : عبد اللطيف لوديي.

صا ر) (356.(2 رقم) وإصالحد إل  ر5د و ملاليةد لوزي2د القتصا د ق2 رد

بتفويض) ()(2(2 0نا20) ((2(  2552 مندآلا ىد ألولى) ((5 في)

 إلمضاء)و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

الدولة) وكتاب  الوزراء) إمضاء) تفويض  في شأن  أكتوبر2008() (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

أو التأشير نيابة) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)

عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)

باملهام املنوطة بهم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- سعيد خاملدني، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالرباط ؛

- علي الزواكي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش ؛

- محسن كتامي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بطنجة ؛
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- حفيظ الحر، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالدار البيضاء ؛

- محمد الزاوي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بوجدة ؛

- عبد الصمد املناني، املدير الجهوي ألمالك الدولة بفاس ؛

- موالي ادريس العمري علوي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بأكادير ؛

- هشام أبو الضياء، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالعيون ؛

- والعيد غازي، املدير الجهوي ألمالك الدولة ببني مالل ؛

- محمود البافور، املدير الجهوي ألمالك الدولة بكلميم ؛

- ر�ضى املسلمي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالداخلة ؛

- عمر بن داود، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالرشيدية بالنيابة.

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله املصادقة على صفقات)

الجهوية) باملديريات  املتعلقة  الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال 

ألمالك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4189.19 

2019()بتفويض اإلمضاء) 1441 )2)ديسمبر) 5)ربيع اآلخر) الصادر في)

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

و لتنليةد لق2وية) و لصيدد لبح2يد لوزي2د لفالحةد مشتفكد ق2 رد
في) صا رد (339.(2 رقم) ووزي2د لد جليةد و لغاباتد و ملياهد
5))مندآلا ىد ألولى)2552 )2))0نا20)2)2)()0ق�ضيدبالتجزيئ)
»غابة) للعقارد لجلاعيد ملسلى) علىد لشياعد لفائد5د ملالكد
   وتيفت«،) لتابعدللجلاعةد لساللية)»   د وتيفت«)و لو قع)

فيد  ئ52د ل2يدسوس)-)ماسةدبإقليمدتارو  نت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

الجمـــاعات) بـــأراضـــــي  املتعلـــــــق  ()1969 يـــوليــــــــو) (25(  1389 األولـــــــى)

وتتميمه) تغييره  تم  كما  الري  دوائر  في  الواقعة  الساللية 

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  (64.17 رقم) القانون  بموجب 

 رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما

الفصل)12)منه)؛

في) الصادر  (2.76.186 رقم) املرسوم  على  االطالع  وبعد 

11)من جمادى األولى)1396 )11)ماي)1976()بتعيين حدود دوائر الري)

في واد سوس بإقليم أكادير الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف)

()1969 يوليو) (25(  1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.25 رقم)

بمثابة ميثاق االستثمارات الفالحية كما تم تغييره)؛

من (29 في) الصادر  (3536.13 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

باملصادقة على لوائح ذوي الحقوق) ()2013 ديسمبر) (3(  1435 محرم)

- اداوكماض) (- )تهال)  الخاصة بالعقارات التابعة للجماعات الساللية)

بإقليم تارودانت والواقعة داخل دوائر الري) اداوتيفت واندوزال()

بسوس)-)ماسة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»غابة املسمى) الجماعي  امللك  الشياع  على  املالك  لفائدة   يجزأ 

ادا اوتيفت«،)التابع للجماعة الساللية)»اداوتيفت«،)موضوع الرسم)

تارودانت كما هو محدد) بإقليم  الكائن  (،39/32431 العقاري عدد)

بخط مغاير في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)25)من جمادى األولى)1441 )21)يناير)2020(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

و لتنليةد لق2وية) و لصيدد لبح2يد لوزي2د لفالحةد مشتفكد ق2 رد

في) صا رد (352.(2 رقم) ووزي2د لد جليةد و لغاباتد و ملياهد

5))مندآلا ىد ألولى)2552 )2))0نا20)2)2)()0ق�ضيدبالتجزيئ)

»بال ) للعقارد لجلاعيد ملسلى) علىد لشياعد لفائد5د ملالكد

آلاعةد 0تدمو�ضى«) لتابعدللجلاعةد لساللية)» 0تدمو�ضى«)

و لو قعدفيد  ئ52د ل2يدسوس)-)ماسةدبإقليمدتارو  نت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

املتعلق بأرا�ضي الجماعات الساللية) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القانون) بموجب  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الري،) دوائر  في   الواقعة 

 رقم)64.17)الصـــــــــادر بتنفيـــــذه الظهيــــــــر الشـــريـــف رقـــــــم)1.19.117)بتــــــاريـــــخ

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)12)منه)؛
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من (11 في) الصادر  (2.76.186 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

بتعيين حدود دوائر الري في) ()1976 ماي) (11(  1396 جمادى األولى)

واد سوس بإقليم أكادير الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف)

()1969 يوليو) (25(  1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.25 رقم)

بمثابة ميثاق االستثمارات الفالحية)؛

من (16 في) الصادر  (3101.14 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

ذوي) على الئحة  باملصادقة  ()2014 سبتمبر) (12(  1435 القعدة) ذي 

2 أوالد يحيى) (- (1 )أوالد يحيى)  الحقوق التابعين للجماعة الساللية)

 وأيت مو�ضى()بإقليم تارودانت والواقعة داخل دوائر الري بسوس)-

ماسة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع امللك الجماعي املسمى)»بالد جماعة)

ايت مو�ضى«،)التابع للجماعة الساللية)»ايت مو�ضى«،)موضوع الرسم)

تارودانت كما هو محدد) بإقليم  الكائن  (،39/38954 العقاري عدد)

بخط مغاير في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)25)من جمادى األولى)1441 )21)يناير)2020(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

و ملياه) و لتنليةد لق2ويةد و لصيدد لبح2يد لوزي2د لفالحةد ق2 رد

 2552 مندآلا ىد ألولى) ((6 2).357)صا ردفي) و لغاباتدرقم)

ق2 ردوزي2د لفالحةدو لتنليةد لق2وية) بإلغاء) ()(2(2 0نا20) ((((

و لصيدد لبح2يدرقم)2652.25) لصا ردفي)3))مندرآب)5)25 

منطقتيدضمد ألر �ضي) بتحد0دد 225)() لقا�ضيد سبتلبف) (9(

و»مزر و5«) لو قعتيندبلناطق) » لساهلةد لسفلى«)  لفالحية)

وأوال د  و ) عائشةد وعيند مزر و5د نفوذد لجلاعاتد لق2ويةد

  جلدحوضد لورغةد لعليادبإقليمدتاوناتدوباإلذندبارتتاح)

عللياتدضمد ألر �ضي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (27 في) الصادر  (2.62.105 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

محرم)1382 )30)يونيو)1962()بشأن ضم األرا�ضي الفالحية بعضها)

إلى بعض،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل السادس منه)؛

1382 من صفر) (22 في) الصادر  (2.62.240 رقم) املرسوم   وعلى 

بتطبيـــــــق الظهيــــر الشــــريــــف املشــــار إليــــه أعـــــاله) ()1962 يـــوليـــــو) (25(

رقم)2.62.105،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

()2004 سبتمبر) (9(  1425 رجب) من  (23 في) الصادر  (1641.04 رقم)

»الساهلة السفلى«) القا�ضي بتحديد منطقتي ضم األرا�ضي الفالحية)

مزراوة القروية  الجماعات  نفوذ  بمناطق  الواقعتين   و»مزراوة«)

وعين عائشة وأوالد داود داخل حوض الورغة العليا بإقليم تاونات)

وباإلذن بافتتاح عمليات ضم األرا�ضي)؛

وبعد االطالع على الرأي الذي أبدته مجالس جماعات عين عائشة)

بتاريخ)13)سبتمبر)2019)وأوالد داود بتاريخ)8)أكتوبر)2019)ومزراوة)

بتاريخ)15)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من (23 الصادر في) (1641.04  يلغى القرار املشار إليه أعاله رقم)

رجب)1425 )9)سبتمبر)2004()القا�ضي بتحديد منطقتي ضم األرا�ضي)

نفوذ) بمناطق  الواقعتين  و»مزراوة«) السفلى«) »الساهلة  الفالحية)

الجماعات القروية مزراوة وعين عائشة وأوالد داود داخل حوض)

الورغة العليا بإقليم تاونات وباإلذن بافتتاح عمليات ضم األرا�ضي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)
رقم)2).522)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛
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وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 
()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 
لطفي) نادية  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 
تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CME182/CN/2020)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)
رقم)2).522)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)
الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)
الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 
)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إلى السيدة سكينة القاسمي) (21.80 القانون املشار إليه أعاله رقم)

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2019/1602)بتاريخ)27)نوفمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)2).)52)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛
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1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

القاطي) محسن  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/1611)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)2).523)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إلى السيدة سوسن مشكور) (21.80 إليه أعاله رقم) القانون املشار 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1612)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)2).525)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛
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1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

السعيد) محسن  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/1613)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)2).525)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

القضاوي) السيد محمد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/1614)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)2).526)صا ردفي)9)آلا ىد مج52)2552 )5)ربف 20)2)2)) 

بإسنا د نتد بدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛
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1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

بودباغ) سمية  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1616)بتاريخ)3)يناير)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردمشتفكدلوزي2د لشغلدو إل ماجد ملنهيدووزي2د القتصا دو ملالية)

آلا ى) مند (29 في) صا رد (752.(2 رقم) وإصالحد إل  ر5د

بتغييفد لق2 رد ملشتفكدلوزي2) ()(2(2 ربف 20) (25(  مج52)2552 

 لشغلدو إل ماجد ملنهيدووزي2د القتصا دو ملاليةدرقم)3265.29 

بإسنا د لسلطات) ()(229 )5)أكتوب2)  2552 صف2) (5 بتاريخ)

 ملخولةدلللجلسد إل  ريدللتعاضد0ةد لعامةدملوظفيد إل  ر ت)

 لعلوميةدباملغ2بدإلىدمتص2ريندمؤقتين.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الشغل واإلدماج املنهي

1441 صفر) (5 في) الصادر  (3065.19 رقم) واملالية  االقتصاد   ووزير 

 )4)أكتوبر)2019()بإسناد السلطات املخولة للمجلس اإلداري للتعاضدية

العامة ملوظفي اإلدارات العمومية باملغرب إلى متصرفين مؤقتين)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي طبقا)

64.12)القا�ضي) 12)من القانون رقم) ألحكام الفقرة الثانية من املادة)

بإحداثها،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تغييرا ملقتضيات املادة األولى من القرار املشترك املشار إليه أعاله)

يعوض،) ()2019 )4)أكتوبر)  1441 صفر) (5 الصادرفي) (3065.19 رقم)

ابتداء)من تاريخ)14)فبراير)2020،)املتصرف املؤقت السيد عادل باجا)

بالسيدة لطيفة أنوار.

املادة الثانية

تقوم السيدة لطيفة أنوار بممارسة املهام املسندة لسلفها السيد)

عادل باجا بموجب القرار املشترك السالف الذكر رقم)3065.19.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)5239.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 

في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)

بتحد0ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  25(7 ربيعد ألول) مند ((7

  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):

أم2 ضد لكلي.

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

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  

)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

2)أكتوبر)2019)؛
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للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  )26)أبريل)2006():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-) لسينغال):

».......................................................................................................

» – Diplôme(d’études(spécialisées )D.E.S( de(néphrologie, 
» délivré( par( la( Faculté( de( médecine, de( pharmacie( et 
» d’odontologie, Université(Cheikh - Anta - Diop(de(Dakar -  
» Sénégal - le 22 janvier 2019, assorti( d’une( attestation 
» d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences, 
» délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 
» de(Casablanca - le 17 septembre 2019. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 573.25) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
25)مندصف2)5)25 )6)أب2يل)225)()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)
:) لج2 حة) تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 لعامة.

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

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1425 صفر) من  (15 في) الصادر  (573.04 رقم) العلمي   والبحث 
)6)أبريل)2004()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)573.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة):

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

»-)ر2نسا):

».......................................................................................................

» – Diplôme( interuniversitaire( de( spécialisation( de 

» chirurgie( générale, délivré( par( la( Faculté( de(médecine 

» de( Nancy - Université( Henri( Poincaré - Nancy( I -  

» France - le 23 mai 2000, assorti( d’une( attestation 

» d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences, 

» délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 

» de(Casablanca - le 23 juillet 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 25.)57) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
25)مندصف2)5)25 )6)أب2يل)225)()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)
:) لطب) تخصص) فيد لطب،) تعا لد بلومد لتخصصد  لتيد

 إلشعاعي.

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

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1425 صفر) من  (15 في) الصادر  (572.04 رقم) العلمي   والبحث 
)6)أبريل)2004()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)572.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

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

»-) لسينغال):

».......................................................................................................

» – Diplôme(d’études(spécialisées )D.E.S( de(radiologie(et 
» imagerie(médicale, délivré(par( la(Faculté(de(médecine, 
» de( pharmacie( et( d’odontologie, Université( Cheikh- 
» Anta-Diop( de( Dakar - Sénégal - le 2 janvier 2019, 
» assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances 
» et(des(compétences, délivrée(par(la(Faculté(de(médecine 
» et(de(pharmacie(de(Casablanca - le 5 septembre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)29.)525)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
2297.25) لصا ر) رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد0ددالئحة) ()(225 0ونيو) (22(  25(6 آلا ىد ألولى) (( في)
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

آ2 حةد لقلبدو لش2 0ين.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
العلمي رقم)1197.05)الصادر في)2)جمادى األولى)1426 )10)يونيو)2005()
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)جراحة القلب والشرايين،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)1197.05)الصادر في)2)جمادى األولى)1426  )10)يونيو)2005():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)جراحة القلب والشرايين):

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

»)-) لسينغال):

».......................................................................................................
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» – Diplôme(d’études(spécialisées )D.E.S( chirurgie  thoracique 
» et( cardiovasculaire, délivré( par( la( Faculté( de( médecine, 
» de(pharmacie(et(d’odontologie, Université(Cheikh - Anta - 
» Diop( de( Dakar - Sénégal - le 20 juillet 2018, assorti 
» d’une( attestation( d’évaluation( des( connaissances( et( des 
» compétences, délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de 
» pharmacie(de(Casablanca. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5253.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 25.)57) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
25)مندصف2)5)25 )6)أب2يل)225)()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)
:) لطب) تخصص) فيد لطب،) تعا لد بلومد لتخصصد  لتيد

 إلشعاعي.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 572.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)572.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

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

»)-) لسينغال):

».......................................................................................................

» – Diplôme(d’études(spécialisées )D.E.S( de(radiologie(et 
» imagerie(médicale, délivré(par( la(Faculté(de(médecine, 
» de(pharmacie(et(d’odontologie, Université(Cheikh - Anta - 
» Diop( de( Dakar - Sénégal - le 2 janvier 2019, assorti 
» d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des 
» compétences, délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de 
» pharmacie(de(Casablanca . «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5255.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 666.23) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
7)رآب)5)25 )5)سبتلبف)223)()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتي)
تعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)أم2 ضد ملسالك)

 لبولية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2003 سبتمبر) (4(  1424 رجب) (7 في) الصادر  (666.03 رقم) العلمي 
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض املسالك البولية،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
2)أكتوبر)2019)؛
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للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)666.03)الصادر في)7)رجب)1424 )4)سبتمبر)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض املسالك البولية):

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

»)-) لسينغال):

».......................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) d’urologie, délivré 

« par la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, 

« Université Cheikh - Anta - Diop de Dakar - Sénégal - 

« le 2 août 2017, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté 

« de médecine et de pharmacie de Rabat - le 2 septembre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5255.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 25.)57) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
25)مندصف2)5)25 )6)أب2يل)225)()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)
:) لطب) تخصص) فيد لطب،) تعا لد بلومد لتخصصد  لتيد

 إلشعاعي.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 572.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)572.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

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

»)-) لسينغال):

».......................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de radiologie 

« et imagerie médicale, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d'odontologie, Université Cheikh - 

« Anta - Diop de Dakar - Sénégal - le 17 janvier 2019, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5259.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2528 )3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أوك2 نيا):

»......................................................................................................

» – Qualification( de( médecin, docteur( en( médecine, en 
» spécialité( médecine( générale, délivrée( par( l’Université 
» d’Etat( de( médecine( de( Zaporojie - Ukraine - le 7 juin 
» 2012, assortie(d’un( stage(de(deux(années : une(année 
» au(sein(du(Centre(hospitalier(universitaire( Ibn(Rochd(de 
» Casablanca, et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier 
» régional(de(Béni(Mellal, validé(par(la(Faculté(de(médecine 
» et(de(pharmacie(de(Casablanca - le 5 septembre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 952.25) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
6)ربيعد مج2)5)25 )6))ماي)225)()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)
أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 لنساء)و لتوليد.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )26)ماي) 6)ربيع اآلخر) 950.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض النساء)والتوليد، كما وقع تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)950.04)الصادر في)6)ربيع اآلخر)1425 )26)ماي)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض النساء)والتوليد):

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

»)-)أوك2 نيا):

».......................................................................................................
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» – Certificat(d’études(spécialisées(de(médecine )ordinatura 
» clinique( dans( la( spécialité( obstétrique( et( gynécologie, 
» délivré(par(l’Université(nationale(de(médecine(d’Odessa - 
» Ukraine - le 31 août 2015, assorti( d’un( stage( de( trois 
» années : du 16 mai 2016 au 16 mai 2019 au( sein( du 
» Centre(hospitalier(Hassan(II  de(Fès, validé(par(la(Faculté 
» de(médecine(et(de(pharmacie(de(Fès - le 16 juillet 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2528 )3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أوك2 نيا):

»......................................................................................................

» – Qualification( médecin, docteur( en( médecine, en 
» spécialité( médecine( générale, délivrée( par( l’Université 
» nationale(de(médecine(d’Odessa - Ukraine - le 16 juin 2011, 
» assortie( d’un( stage(de( trois( années : du 16  mai 2016 
» au 16 mai 2019 au(sein(du(Centre(hospitalier(Hassan(II 
» de(Fès, validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie 
» de(Fès - le 16 juillet 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5253.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2528 )3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

»......................................................................................................

» – Qualification(en(médecine(générale, dans(la(spécialité 
» docteur(de(médecine, délivrée(par(l’Université(d’Etat(de 
» médecine(I.P(Pavlov(de(Riyazan, Fédération(de(Russie - 
» le 23 juin 2009, assortie(d’un( stage(de(deux  années : 
» une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier  Universitaire 
» Ibn(Rochd(de(Casablanca(et(une(année(à(l’hôpital(Duc 
» de(Tovar(de(Tanger, validé(par(la(Faculté(de(médecine(et 
» de(pharmacie(de(Casablanca - le 25 juillet 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)5255.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2552 
في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد0ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  25(7 ربيعد ألول) مند ((7
  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):

أم2 ضد لكلي.

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

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  
)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  )26)أبريل)2006():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-)ر2نسا):

».......................................................................................................

» – (Diplôme( d’études( spécialisées( de( médecine,( option( : 

»(néphrologie,( délivré( par( l’Université( Amiens( Picardie(

»(Jules(Verne(-(France(-(le(16(janvier(2017.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).252)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي  بالتعليم  العلمي املكلف  العالي والبحث  والتعليم 

والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Qualification(en(médecine(générale, docteur(en(médecine, 

» délivrée(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Riazan - 

» Fédération(de(Russie - le 25 juin 2012, assortie(d’un(stage 

» de(deux(années : une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier 

» universitaire( Mohammed( VI( d’Oujda( et( une( année 

» au(sein(du(Centre(hospitalier(régional(El(Farabi(d’Oujda, 

» validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 

» d’Oujda - le 5 novembre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).)25)صا ردفي) رقم)

 25(5 مندصف2) (25 في) 25.)57) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد

بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم) ()(225 أب2يل) (6(

 لتخصصدفيد لطب،)تخصص):) لطبد إلشعاعي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 572.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)572.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

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

»)-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Diplôme(d’études(spécialisées(de(médecine )ordinatura( 

» dans(la(spécialité(radiologie(médicale, délivré(par(l’Université 

» d’Etat(de(médecine(de(Iaroslavl - Fédération(de(Russie - 

» le 15 septembre 2016, assorti(d’un(stage(de(deux(années : 

» une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire 

» Mohammed(VI(d’Oujda(et(une(année(au(sein(du(Centre 

» hospitalier( régional( El( Farabi( d’Oujda, validé( par( la 

» Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( d’Oujda - le 

» 5 novembre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).253)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)إسبانيا):

».......................................................................................................

» – Titulo(Universitario( oficial( de( graduada( en(medicina, 

» délivré(par(Universitat(de(Valencia - Espagne. «
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).255)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

».........................................................................................................

» – Qualification(en(médecine(générale, docteur(en(médecine, 
» délivrée(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Riazan - 
» Fédération( de( Russie - le 23 juin 2010, assortie( d’un 
» stage(de(trois(années : du 14 mai 2016 au 14 mai 2018 
» au( sein( du( Centre( hospitalier( Hassan( II( de( Fés( et( du 
» 18 septembre 2018 au 18 septembre 2019 à( l’hôpital 
» provincial(de(Khemisset, validé(par(la(Faculté(de(médecine 
» et(de(pharmacie(de(Fés - le 2 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).256)صا ردفي) رقم)
 25(5 مندصف2) (25 في) 573.25) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد
بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم) ()(225 أب2يل) (6(

 لتخصصدفيد لطب،)تخصص):) لج2 حةد لعامة.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 573.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الجراحة العامة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)573.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة):

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

»)-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Certificat( d’études( spécialisées( de( médecine, dans 

» la(spécialité(chirurgie, délivré(par( l’Université(d’Etat(de 

» médecine( de( Yaroslavl - Fédération( de( Russie - le 

» 31 juillet 2015, assorti(d’un( stage(de( trois(années : du 

» 14 mai 2016 au 14 mai 2018 au( sein( du( Centre 

» hospitalier(Hassan( II( de( Fès( et(du 18 septembre 2018 

» au 18 septembre 2019 à(l’hôpital(provincial(de(Khemisset, 

» validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 

» de(Fès - le 2 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).257)صا ردفي) رقم)
بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 
)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Qualification(de(médecin, dans(la(spécialité(médecine 

» générale, délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine 

» I.P.Pavlov(de(Riazan - Fédération(de(Russie - le 23 juin 

» 2016, assortie( d’un( stage( de( deux( années, validé( par 

» la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Marrakech - 

» le 21 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6858 - 25)جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020( الجريدة الرسمية2)22  

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).258)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)رومانيا):

».......................................................................................................

» – Titlul(de(doctor(medic(in(domeniul(de(studii(sanatate, 

» programul(medicina, délivré(par(Facultatea(de(medicina, 

» Universitatii  de(Vest(Vasile(Goldis(din(Arad - Roumanie - le 

» 21 décembre 2018, assorti(d’une(attestation(d’évaluation 

» des( connaissances( et( des( compétences, délivrée( par 

» la(Faculté(de(médecine  et(de(pharmacie(de(Casablanca - 

» le 21 octobre 2019. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).259)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Qualification(en(médecine(générale, docteur(en(médecine, 
» délivrée(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Riazan - 
» Fédération(de(Russie - le 25 juin 2012, assortie(d’un(stage 
» de(deux(années : une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier 
» Universitaire( Ibn( Rochd( de( Casablanca( et( une( année 
» au( sein( du( Centre( hospitalier( préfectoral( Mohamed 
» Sekkat(de(Casablanca, validé(par(la(Faculté(de(médecine 
» et(de(pharmacie(de(Casablanca - le 25 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).252)صا ردفي) رقم)
بتتليمد لق2 ردرقم)753.29) لصا ردفي)6))مندربيعد ألول)2532 
تعا ل) الئحةد لشها  تد لتيد بتحد0دد ()(229 مارس) ((5(
:) لبيولوآيةد لطبية تخصص)   بلومد لتخصصدفيد لطب،)

)أود لتحاليلد لبيولوآيةد لطبية(.

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

 بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 
)24)مارس)2009()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)
البيولوجية) التحاليل  )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في 

الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»)-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Diplôme(de(fin(du(résidanat, qualification(de(médecin 

» du( diagnostic( de( laboratoire( clinique, délivré( par( la 

» première( Université( d’Etat( de( médecine( de( Moscou 

» I.M.Setchenov - Fédération(de(Russie - le 31 août 2016, 

» assorti(d’un(stage(de(deux(années : une(année(au(sein 

» du(Centre(hospitalier(universitaire(Ibn(Rochd(de(Casablanca 

» et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(préfectoral 

» Mohamed(Sekkat(de(Casablanca, validé(par( la(Faculté 

» de( médecine( et( de( pharmacie( de( Casablanca - le 

» 25 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).252)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

».......................................................................................................

» – Médecin( en( spécialité( de( médecine( générale, délivré 

» par( l’Université( d’Etat( de( Tchouvachie( I.N. Oulianov - 

» Fédération(de(Russie - le 30 juin 2006, assorti(d’un(stage 

» de(deux(années, validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de 

» pharmacie(de(Marrakech - le 21 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).)25)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)رومانيا):

».......................................................................................................

» – Titlul( doctor(medic, in( domeniul( sanatate, programul 

» medicina, délivré(par(Facultatea(de(medicina, Universitatii 

» de( medicina( si( farmacie »IULIU( Hatieganu« din( Cluj 

» Napoca - Roumanie - le 1er(novembre 2012, assorti(d’une 

» attestation( d’évaluation( des( connaissances( et( des 

» compétences,  délivrée(par(la(Faculté(de(médecine  et(de 

» pharmacie(de(Fès - le 22 octobre 2019. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2552 )))0نا20) 6)آلا ىد ألولى) 2).255)صا ردفي) رقم)

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2528 

)3) يسلبف)2997()بتحد0ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أوك2 نيا):

».......................................................................................................

» – Qualification(of(physician(doctor(of(medicine, spécialist 

» général(médicine, délivrée(par(Dnipropetrovsk(medical 

» Academy(of(health(ministry(of(Ukraine - le 15 juin 2016, 

» assortie(d’un(stage(de(deux(années : du 9 janvier 2017 au 

» 7 mars 2018 au( sein( du( Centre( hospitalier( Hassan( II  

» de(Fès(et(du 16 avril 2018 au 16 avril 2019 au(Centre 

» hospitalier(provincial(de(Ouezzane, validé(par(la(Faculté 

» de(médecine(et(de(pharmacie(de(Fès - le 30 octobre 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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 إلذندبللارسةد لهندسةد ملعلارية

في) صادر  (443.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4493 يرخص تحت عدد) ()2020 يناير) (30(  1441 4)جمادى اآلخرة)

معماري) مهندس  لدبلوم  الحامل  الراشيدي  عبد السالم  للسيد 

بتاريخ) مسلم من املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) مارس)2019،) (14

بمدينة) مكتبه  مع جعل  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*
*  *

في) صادر  (444.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4500 يرخص تحت عدد) ()2020 يناير) (29(  1441 3)جمادى اآلخرة)

للسيد محمد رضا الخطيب الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)29)يوليو)2019،)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تطوان.

*
*  *

في) صادر  (445.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4501 يرخص تحت عدد) ()2020 يناير) (29(  1441 3)جمادى اآلخرة)

للسيد علي مجاوي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

أن) سبتمبر)2018،) (24 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

بالقطاع) املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة القنيطرة.

*
*  *

في) صادر  (446.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4502 يرخص تحت عدد) ()2020 يناير) (30(  1441 4)جمادى اآلخرة)

للسيدة سليمة البياض الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم)

(- من املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية باريس فال دوسين)

فرنسا بتاريخ)6)أبريل)2011،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الدار البيضاء.

 ق2 ردلو ليدآهةدم2 كش)-)آسفيدرقم)2).78))صا ردفي)25)مندآلا ى

 ألولى)2552 )22)0نا20)2)2)()باملو رقةدعلىدق2 ردعاملدإقليم)

 ليوسفيةدبإق2 ردمخططدتنليةد لكتلةد لعل2 نيةد لق2ويةدمل2كز)

آلاعةدإيغو .

والي جهة مراكش - آسفي،

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

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصــــادر فـــي فاتـــح جمـــادى (1.59.351  وعلى الظهير الشريف رقم)

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

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

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم اليوسفية املتضمن إقرار مخطط)

تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة إيغود امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)14)من جمادى األولى)1441 )10)يناير)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *
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 ق2 ردلعاملدإقليمد ليوسفية)

 بإق2 ردمخططدتنليةد لكتلةد لعل2 نيةد لق2وية

مل2كزدآلاعةدإيغو 

عامل إقليم اليوسفية،

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

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)8)أبريل)2019)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

23)أكتوبر)2019)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة إيغود خالل دورته املنعقدة)

بتاريخ)24)يوليو)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)7)يونيو إلى)6)يوليو)2019 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة إيغود)

)املخطط رقم)1/2019()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

مق2ردلو ليدبنكد ملغ2بدرقم)222)صا ردفي)28)مندآلا ىد ألولى)2552 

)25)0نا20)2)2)()بسحبد عتلا دش2كة)»  رد لضلان«)بصفتها)

ش2كةدتلويل.

والي بنك املغرب،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات 

()2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193 رقم)

وال سيما املواد)52)و)53)و)144)منه)؛

الصادر في (2958.94  وعلى قرار وزير املالية واالستثمارات رقم)

الشركة) باعتماد  ()1994 أكتوبر) (24(  1415 األولى) جمادى  من  (18

املدعوة)»دار الضمان« بصفتها شركة تمويل)؛

»دار الضمان«) وعلى طلب سحب االعتماد الذي قدمته شركة)

بتاريخ)27)نوفمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي مقرها  املوجود  الضمان«) »دار  شركة) من   يسحب 

 Quartier( racine موليير،) وزنقة  أنفا  شارع  تقاطع  (162 في)

الدار البيضاء،)اعتماد بصفتها شركة تمويل.

املادة الثانية

تتوقف بقوة القانون شركة)»دار الضمان« )عن مزاولة عملياتها)

بصفتها وسيطا في تحويل األموال في الساعة الثانية عشر))12()زواال)

لليوم املوالي لتاريخ نشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

الفصول) ألحكام  طبقا  الضمان« ) »دار  شركة) تصفية  تتم 

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  من  إلى)1082) (1065

وأحكام) والعقود  االلتزامات  قانون  بمثابة  )12)أغسطس)1913()

املواد)361)إلى)372)من القانون رقم)17.95)املتعلق بشركات املساهمة.

املادة الرابعة

تحدد مدة تصفية شركة)»دار الضمان« في سنتين))2()ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441 )14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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نصوصدجاصة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي

واالقتصاد االجتماعي

 2552 آلا ىد مج52) مند (26 في) صا رد ((.29.2285 رقم) م2سومد

بتاريخ) ((.25.2((9 رقم) بتغييفد مل2سومد ()(2(2 ربف 20) (22(

بلنحدتعويضدعندحصة) ()(226 ماي) (3(  25(7 ربيعد مج2) (5

 لتكويندللصناعد لتقليد0يند لذ0ند0قوموندبلهامد لتكوين)

بلعاهددوم2 كزد لتكويند لتابعةدلقطاعد لصناعةد لتقليد0ة.

رئيس الحكومة،

بناء)على املرسوم رقم)2.05.1229)الصادر في)5)ربيع اآلخر)1427 

بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين) ()2006 ماي) (3(

الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع)

الصناعة التقليدية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)4)جمادى اآلخرة)1441 

)30)يناير)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املادة) من  األولى  الفقرة  مقتضيات  التالي،) النحو  على  تغير،)
في) الصادر  (2.05.1229 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  األولى 

5)ربيع اآلخر)1427 )3)ماي)2006():

 »املادة األولى))الفقرة األولى(.)-)يتقا�ضى الصناع التقليديون)............
»تعويضا يحدد مقداره في)65.00)درهم)..........................)في الشهر.«

املادة الثانية

إلى) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة)
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

نظامدموظفيد إل  ر تد لعامة
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إعالناتدوبالغات

  صالح للسحب 

 
 
 
 

 لمستوردين والمصدرينلإعالن 
 تبعا الجتماع  تعديل الئحة المعشرين المقبولين في الجمرك

 2020-01-09بتاريخ  المنعقد اللجنة االستشارية للمعشرين
 

 
I. كشخص له امرخص مؤهال ااقترحت شخص التعشير ةال تتوفر على رخص ةقبول لشركال ةمنح رخص 

 :ذاتي
 الشخص المؤهلسم إ سم الشركةإ رخصة التعشير

1699 KARLA TRANS بقاش عبد اللطيف 
 

II. التعشير ةتتوفر على رخص  ةشركلشخص مؤهل لتمثيل   قبولال ةمنح رخص: 
سم الشخص المؤهلإ سم الشركةإ رخصة التعشير  

1587 AFRICA SERVICE MAROC  مصطفىاللحرش  

 
III. التجاري تغيير اإلسمنتيجة  القبول ةرخص منح: 

 الجديد سم الشركةإ الشركةسم إ رخصة التعشير

1375 TRANSARIF TRANSANARUZ 

 
IV.  فيسحب رخص القبول نتيجة المنح المذكور I,,II: 

 :اتيذشخص لالقبول  ةسحب رخص .1
 العائلي والشخصي سماإل رخصة التعشير

 بقاش عبد اللطيف 1682
 
 
 
 

*  *  *
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  صالح للسحب 

 :مؤهلشخص لالقبول  ةسحب رخص .2 
الشركة سمإ يسم العائلي والشخصاإل رخصة التعشير  

 ELDENA-TRANS لحرش المصطفى 1624

 
V. الشركة : التخلي عن نتيجة  القبول  ةسحب رخص 

الشركة اسم رخصة التعشير  
1624 ELDENA-TRANS 

 
VI. ص المؤهلشخالوفاة  نتيجة القبول  ةسحب رخص: 

الشركة سمإ العائلي والشخصي سماإل رخصة التعشير  
 GROUPE AM TRANSIT الدبي مصطفى 1644

 
VII. :الحاالت التأديبية 

رخصة 
 العقوبة الشخص المؤهل إسم الشركة التعشير

1525 
EMAF TRANSIT ET 

LOGISTICS بنسعيد عبد العزيز 

لرخصة  أشهر 6المؤقت لمدة السحب 
 ابتداء من تاريخ التوقيف التعشير

غرامة مالية قدرها  المؤقت مع أداء
درهم. 100 000  

0432 TRIZER  نوفلالزرهوني محمد درهم. 60 000غرامة مالية قدرها  أداء   

1477 
TRANSIT 

TRANSPORTS LA 
TRIBUNE 

 100 000غرامة مالية قدرها  أداء لغريبي هدى
 درهم.

1513 CHATEAU BUSINESS 100 000غرامة مالية قدرها  أداء شمس الدين عبد الكريم 
 درهم.

1364 ARHBAL TRANSIT غبال حسنأ درهم. 04 000رها غرامة مالية قد أداء   

 


