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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
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فهرست

نصوص ع مة

اتف ق قرض مبرم بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنش ء 
والتعمير.

مرسوم رقم 2.20.132 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 
باملوافقة على االتفاق رقم MA-9027، بمبلغ مائتين وواحد وخمسين 
بتاريخ  املبرم  أورو(،   251.800.000( أورو  ألف  وثمانمائة  مليون 
16 يناير 2020 بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
بخصوص قرض سياسة التنمية مع خيار السحب املؤجل للمخاطر 
1421املتعلقة بالكوارث الطبيعية.................................................................... 

وزا2ة األوق ف والشؤون اإلسالمية )متحف محمد الس د1 
لحض 2ة امل ء ب ملغرب(. - إحداث أ رة عن الخدم ت.

مرسوم رقم 2.20.66 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإحداث أجرة 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  قبل  من  املقدمة  الخدمات  عن 
1421)متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب(..................................... 

إنت ج األعم ل السينم ئية و2قمنة وتحديث وإنش ء الق ع ت 
السينم ئية وتنظيم املهر  ن ت السينم ئية :

شروط ومس طر الدعم.	 

 مرسوم رقم 2.19.30 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020(
 1433 رمضان  من   28 في  الصادر   2.12.325 رقم  املرسوم  بتغيير 
إنتاج األعمال  2012( بتحديد شروط ومساطر دعم  )17 أغسطس 
وتنظيم  السينمائية  القاعات  وإنشاء  وتحديث  ورقمنة  السينمائية 
 ........................................................................... 1422املهرجانات السينمائية.

مص 2يف تسيير لج ن الدعم وتعويض ت األعض ء.	 

باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  مشترك  قرار 
الحكومة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 348.20 صادر 
في 29 من جمادى اآلخرة 1441 )24 فبراير 2020( بتتميم القرار املشترك 
لوزير االتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير املنتدب لدى 
في  الصادر   3391.12 رقم  بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزير 
18 من ذي القعدة 1433 )5 أكتوبر 2012( بتحديد مصاريف تسيير 
لجان دعم إنتاج األعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات 
السينمائية وتعويضات أعضاء هذه  املهرجانات  السينمائية وتنظيم 
1422اللجان...................................................................................................... 
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ض بط البن ء الع م. - إحداث الشب ك الوحيد لرخص التعمير 
على مستوى  م عة أبي الجعد بإقليم خريبكة.

قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة 
ووزير الداخلية رقم 669.20 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 
)7 فبراير 2020( بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى 
1423جماعة أبي الجعد بإقليم خريبكة ..........................................................

التج 2ة الخ 2 ية. - وضع قيود كمية على االستيراد والتصدير.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 926.20 صادر 
في 15 من رجب 1441 )10 مارس 2020( 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 
1424وتصديرها ................................................................................................

نصوص خ صة

املص دقة على عقدي الشراكة بين القط عين الع م والخ ص 
بمنطقة الداخلة :

نظ م الري.	 

مرسوم رقم 2.20.02 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1441 )18 فبراير 2020( 
باملصادقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل 

1425املشترك وتصميم وبناء واستغالل نظام الري في منطقة الداخلة.......... 

محطت  تحلية مي ه البحر وإنت ج الط قة الريحية.	 

مرسوم رقم 2.20.03 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1441 )18 فبراير 2020( 
باملصادقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل 
املشترك وتصميم وبناء واستغالل محطة لتحلية مياه البحر ومحطة 

 ............................................... 1429إلنتاج الطاقة الريحية بمنطقة الداخلة.

امللك  - إخراج مس لك عمومية من  - أصيلة.  عم لة طنجة 
العمومي للدولة وضمه  إلى ملك الدولة الخ ص.

مرسوم رقم 2.20.129 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 
بإخراج ثالثة مسالك عمومية من امللك العمومي للدولة وضمها إلى ملك 

1433الدولة الخاص تقع بجماعة الزينات بعمالة طنجة - أصيلة.................. 

عم لة ف 1. - إخراج قطعة أ2ضية من امللك العمومي امل ئي 
وضمه  إلى ملك الدولة الخ ص.

مرسوم رقم 2.20.130 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 
بإخراج قطعة أرضية من امللك العمومي املائي وضمها إلى ملك الدولة 
املتواجدة  العمومية  للساقية  القديم  املتروك  من  متأصلة  الخاص 
 213126/07 رقم  العقاري  الرسم  ذي  »صباطي 1«  املسمى  بامللك 

1441بعمالة فاس............................................................................................. 

إقليم الحسيمة. - إخراج قطعة أ2ضية من ملك الدولة العمومي 
وضمه  إلى ملك الدولة الخ ص.

مرسوم رقم 2.20.128 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 
بتغيير املرسوم رقم 2.18.473 بتاريخ 5 شوال 1439 )19 يونيو 2018( 
الوطنية  الطريق  متروك  من  متأصلة  أرضية  بإخراج قطعة  املتعلق 
رقم 2 من ملك الدولة العمومي وضمها إلى ملك الدولة الخاص وإجراء 
معاوضة عقارية بشأنها مع قطعتين أرضيتين متأصلتين من الرسمين 

 .......... 1441العقاريين عدد 18268/24 وعدد 28331/24 بإقليم الحسيمة.

أ2ضيتين  قطعتين  منح   - السراغنة.  وقلعة  الجديدة  إقليم  
فالحيتين أو ق بلتين للفالحة من أمالك الدولة الخ صة 

ملستفيدين  ديدين.

مرسوم رقم 2.20.134 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 

يق�ضي بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة 

1442الخاصة ملستفيد جديد شاغرة منذ التوزيع بإقليم الجديدة................ 

مرسوم رقم 2.20.135 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 

يق�ضي بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة 

الخاصة ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم قلعة 

 ................................................................................................ 1442السراغنة.

إقليم العرائش. - إعالن املنفعة الع مة.

مرسوم رقم 2.20.143 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي ببناء انحراف الطريق اإلقليمية رقم : 4702 من 

 ................................ 1443ن.ك 200+52 إلى ن.ك 000+64 بإقليم العرائش.

إقليم شفش ون. - إعالن املنفعة الع مة.

مرسوم رقم 2.20.153 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الجهوية رقم 412 ما بين ن.ك 

 ................... 01444+000 و ن.ك 2+155 بجماعة الدردارة بإقليم شفشاون.

إقليم  رسيف. - تجديد املنفعة الع مة.

مرسوم رقم 2.20.149 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتجديد إعالن 

1444املنفعة العامة القاضية ببناء سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف........ 

إقليم بو دو2. - تحديد امللك العمومي البحري.

2020( بتحديد  )26 فبراير   1441 2 رجب  في  2.20.154 صادر  مرسوم رقم 

امللك العمومي البحري بمنارة )cap 7( بأفتيسات التابع للنفوذ الترابي 

1445لجماعة جريفية بدائرة جريفية بإقليم بوجدور..................................... 

الهيد2وك 2بو2ات. - منح 2خص البحث.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 670.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 1 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1445واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 671.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 2 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1446واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 672.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 3 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1447واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 673.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 4 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1447واملعادن وشركة
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 674.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 5 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1448واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 675.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 

)3 يناير 2020( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   » MOGADOR OFFSHORE 6 «

 ........... .» HUNT OIL COMPANY MOROCCO « 1449واملعادن وشركة

إقليم سط ت. - تسليم قطع فالحية من أمالك الدولة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 661.20 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 )7 فبراير 2020( 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

1450املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 662.20 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 )7 فبراير 2020( 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

1450املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 663.20 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 )7 فبراير 2020( 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

1451املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

املع دالت بين الشه دات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3094.19 

صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 

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

1451بتحديد 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 4136.19 

صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم  1403.02  الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1452تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4137.19 

صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1452تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4138.19 

صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1453تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4139.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1454تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4140.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1454تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4141.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 1455تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4142.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 
1456بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4143.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 
1456بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4144.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 
1457بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4145.19 
صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 
1457بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 456.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1458املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 457.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1458املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 458.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1459املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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صفحة صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 459.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1459املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 460.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1460املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 461.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1460املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 462.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1461املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 463.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1461املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 464.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1462املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 465.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1462املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 466.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1463املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 467.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1463املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 468.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1464املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 469.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1464املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 470.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1465املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 471.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1465املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 472.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1466املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 473.20 
بعض  بتحديد   )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر 

1466املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   474.20  رقم 

 ................................................. 1467بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   475.20  رقم 

 ................................................. 1467بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليم الصويرة. - إقرا2 مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 
ملركز  م عة املزيالت.

قرار لوالي جهة مراكش - آسفي رقم 280.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1441 
)10 يناير 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم الصويرة املقر ملخطط 

1468تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة املزيالت............................ 

حقوق  ذوي  الئحة  على  املص دقة   - سليم ن.  سيدي  إقليم 
 م عة ساللية.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 من محرم 1441 
 ................................................................................ 1469)19 سبتمبر 2019( .

املحكمة الدستو2ية

1470قرار رقم 101.20 م.د صادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( ......................... 

1471قرار رقم 102.20 م.د صادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( ......................... 

املجلس األعلى لالتص ل السمعي البصري

 1441 األول  ربيــــــــع   2 فـــــــي  صــــــــــادر   83.19 رقـــــم  »م.أ.ت.س.ب«  قـــــــرار 
1473)31 أكتوبر 2019( .................................................................................. 

1441 األول  ربيــــــــع   2 فـــــــي  صــــــــــادر   84.19 رقـــــم  »م.أ.ت.س.ب«   قـــــــرار 
1482)31 أكتوبر2019( .................................................................................. 

 1441 اآلخــــــر  ربيـــــع  مــــن   19 فــــي  صــــادر   85.19 رقـــم  "م.أ.ت.س.ب"  قـــرار 
1483)16 ديسمبر 2019( ................................................................................. 
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(77( اآلخرة) من  م دى  ((6 في) ص د2  ((.(1.(3( 2قم)  مرسوم 

(،9027-MA 2قم) االتف ق  ب ملوافقة على  ()(1(1 فبراير) ((((

أو2و) ألف  وثم نم ئة  مليون  وخمسين  وواحد  م ئتين  بمبلغ 

)811.111.)5))أو2و(،)املبرم بت 2يخ)6))ين ير)1)1))بين اململكة)

قرض) بخصوص  والتعمير  لإلنش ء) الدولي  والبنك  املغربية 

سي سة التنمية مع خي 2 السح7 املؤ ل للمخ طر املتعلقة)

ب لكوا2ث الطبيعية.

رئيس الحكومة،

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

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

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

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند)  وعلى 

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

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على االتفاق رقم)MA-9027،)بمبلغ مائتين وواحد وخمسين)

مليون وثمانمائة ألف أورو))251.800.000)أورو(،)امللحق بأصل هذا)

بين اململكة املغربية والبنك) (2020 يناير) (16 املرسوم واملبرم بتاريخ)

والتعمير بخصوص قرض سياسة التنمية مع خيار) الدولي لإلنشاء)

السحب املؤجل للمخاطر املتعلقة بالكوارث الطبيعية.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ((1(1 فبراير) ((6(  (77( (7 2 (( في) ص د2  ((.(1.66 2قم) مرسوم 
بإحداث أ رة عن الخدم ت املقدمة من قبل وزا2ة األوق ف)
)متحف محمد الس د1 لحض 2ة امل ء) والشؤون اإلسالمية)

ب ملغرب(.

رئيس الحكومة،

لقانون املالية الصادر) (130.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)
1436 14)من شعبان) بتاريخ) (1.15.62  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)2)يونيو)2015()وال سيما املادتين)11)و)21)منه)؛

الصادر (2020 املالية) للسنة  (70.19 رقم) املالية  قانون   وعلى 
ربيع) من  (16 في) بتاريخ  (1.19.125 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه 

اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)13)منه)؛

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

وتتميمه)؛

1436 من رمضان) (28 الصادر في) (2.15.426  وعلى املرسوم رقم)
وقع) كما  املالية،) قوانين  وتنفيذ  بإعداد  املتعلق  ()2015 يوليو) (15(

تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم)97.17)الصادر)
في فاتح رجب)1438 )30)مارس)2017()بإحداث متحف محمد السادس)

لحضارة املاء)باملغرب)؛

وباقتراح من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد)
واملالية وإصالح اإلدارة)؛

25)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
اآلخرة)1440 )20)فبراير)2020(،

رسم ما يلي :
املادة األولى

األوقاف) وزارة  لدن  من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  تحدث 
السادس) محمد  متحف  زيارة  يخص  فيما  اإلسالمية  والشؤون 

لحضارة املاء)باملغرب واستغالل مرافقه.

املادة الثانية

بقرار) أعاله،) األولى  املادة  في  إليها  املشار  األجرة،) أسعار  تحدد 
مشترك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة.

املادة الثالثة

املشار إليها في املادة األولى) تحصل املوارد املتأتية من الخدمات،)
)متحف محمد) لفائدة مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة) أعاله،)

السادس لحضارة املاء)باملغرب(.

نصوص ع مة
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املادة الرابعة

 1438 رمضان) (4 في) الصادر  (2.17.26 رقم) املرسوم  ينسخ 
بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة) )30)ماي)2017()
األوقاف والشؤون اإلسالمية))متحف محمد السادس لحضارة املاء)

باملغرب(.

املادة الخامسة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح)

اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 مرسوم 2قم)9.31).))ص د2 في)6))من  م دى اآلخرة))77) ))))فبراير)1)1))
بتغيير املرسوم 2قم)5)3.)).))الص د2 في)8))من 2مض ن)733) 
إنت ج) بتحديد شروط ومس طر دعم  ()(1(( أغسطس) ((7(
الق ع ت) وإنش ء) وتحديث  و2قمنة  السينم ئية  األعم ل 

السينم ئية وتنظيم املهر  ن ت السينم ئية.

رئيس الحكومة،

من (28 في) الصادر  (2.12.325 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 
ومساطر) شروط  بتحديد  ()2012 أغسطس) (17(  1433 رمضان)
القاعات) وإنشاء) وتحديث  ورقمنة  السينمائية  األعمال  إنتاج  دعم 
السينمائية وتنظيم املهرجانات السينمائية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمادى من  (11 في) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة)1441 )6)فبراير)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات املواد)5)و)6)املكررة))الفقرة الثالثة()و)9))الفقرة)
 األولى()من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.12.325)الصادر في)28)من

رمضان)1433 )17)أغسطس)2012()وتعوض باملقتضيات التالية):

أعاله من) (3 تتكون اللجان املنصوص عليها في املادة) (- (.5 »املادة)
»شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية والسينما وقطاع)
والفكر) الرأي  تيارات  تعكس  أن  ويشترط  البصري،) »السمعي 
باإلضافة إلى) والتقنية،) املهنية  التخصصات  وتنوع  »في املجتمع،)
»ممثلين عن السلطة الحكومية املكلفة باالتصال،)والسلطة الحكومية)
»املكلفة بالثقافة واملركز السينمائي املغربي،)على أن ال يتجاوز عدد)

»األعضاء)املكونين لكل لجنة إثنا عشر عضوا.«

»املادة)6)املكررة))الفقرة الثالثة(.)-)تتكون لجنة دعم اإلنتاج األجنبي)
»باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما تحت رئاسة مدير املركز)
»السينمائي املغربي من ممثل عن كل من السلطة الحكومية املكلفة)
»باالتصال،)والسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة وممثل عن املنظمات)

»املهنية للمنتجين.«

تمنح تعويضات جزافية عن األتعاب) (- )الفقرة األولى(.) (9 »املادة)
اللجان املنصوص عليها في هذا املرسوم،)ويحدد مبلغ هذه) »ألعضاء)
»التعويضات بقرار مشترك للوزير املكلف باالتصال والوزير املكلف)

»باملالية.«

املادة الثانية

الرسمية،) الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 
إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة)
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الرسمي) الن طق  والري ضة،) والشب ب  الثق فة  لوزير  مشترك  قرا2 
اإلدا2ة وإصالح  وامل لية  االقتص د  ووزير  الحكومة   ب سم 

 (77( اآلخرة) من  م دى  ((9 في) ص د2  (378.(1 2قم)
االتص ل،) لوزير  املشترك  القرا2  بتتميم   ((1(1 فبراير) ((7(
الن طق الرسمي ب سم الحكومة والوزير املنتدب لدى وزير)
الص د2 في) (339(.(( االقتص د وامل لية املكلف ب مليزانية 2قم)
8))من ذي القعدة)733) )5)أكتوبر)))1)()بتحديد مص 2يف)
تسيير لج ن دعم إنت ج األعم ل السينم ئية و2قمنة وتحديث)
الق ع ت السينم ئية وتنظيم املهر  ن ت السينم ئية) وإنش ء)

وتعويض ت أعض ء)هذه اللج ن.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 

بناء)على املرسوم رقم)2.12.325)الصادر في)28)من رمضان)1433 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج) ()2012 أغسطس) (17(
السينمائية) القاعات  وإنشاء) وتحديث  ورقمنة  السينمائية  األعمال 

وتنظيم املهرجانات السينمائية كما وقع تغييره و تتميمه)؛
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 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة)؛

 وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير االتصال،)الناطق الرسمي

واملالية) االقتصاد  وزير  لدى  املنتدب  والوزير  الحكومة  باسم 

 1433 18)من ذي القعدة) 3391.12)الصادر في) املكلف بامليزانية رقم)

بتحديد مصاريف تسيير لجان دعم إنتاج األعمال) )5)أكتوبر)2012()

وتنظيم) السينمائية  القاعات  وإنشاء) وتحديث  ورقمنة  السينمائية 

وقع) كما  اللجان،) هذه  أعضاء) وتعويضات  السينمائية  املهرجانات 

تغييره وتتميمه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

3391.12)الصادر في) يتمم القرار املشترك املشار إليه أعاله رقم)

18)من ذي القعدة)1433 )5أكتوبر)2012()بالباب الرابع التالي):

»الباب الرابع

»لجنة دعم اإلنت ج األ نبي ب ملغرب لألعم ل السمعية 

»البصرية والسينم ئية

»املادة السادسة املكررة

»مص 2يف تسيير اللجنة

»يحدد الغالف املالي اإلجمالي من امليزانية املرصودة لدعم اإلنتاج)

»األجنبي باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينمائية،)املخصص)

»لتغطية مصاريف تسيير لجنة الدعم في نسبة)3)%)باملائة.

»املادة السادسة املكررة مرتين

»تعويض ت أعض ء اللجنة

لجنة دعم اإلنتاج األجنبي باملغرب) »يمنح لكل عضو من أعضاء)

»لألعمال السمعية البصرية والسينمائية تعويض جزافي عن األتعاب)

»يحدد في سبعة عشر ألفا وخمسمائة درهم))17.500()عن كل دورة.)

في) إليها  املشار  التسيير  من مصاريف  التعويض  هذا  »ويصرف 

»املادة السادسة املكررة أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في)29)من جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(.

 وزير الثقافة والشباب والرياضة،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا2 مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسك ن وسي سة)

)))من  م دى 1).669)ص د2 في)  املدينة ووزير الداخلية 2قم)

اآلخرة))77) )7)فبراير)1)1)()بإحداث الشب ك الوحيد لرخص)

التعمير على مستوى  م عة أبي الجعد بإقليم خريبكة.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

ووزير الداخلية،

1440 شوال) (8 في) الصادر  (2.18.577 رقم) املرسوم  على   بناء)

العام املحدد لشكل) البناء) باملوافقة على ضابط  ()2019 يونيو) (12(

النصوص) بموجب  املقررة  والوثائق  الرخص  تسليم  وشروط 

واملجموعات) العقارية  والتجزئات  بالتعمير  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها،)وال سيما)

املادتين)11)و)16)من هذا الضابط،

قررا ما يلي :

املادة األولى

أعاله،) املذكور  العام  البناء) ضابط  من  (16 املادة) بأحكام  عمال 

يحدث) (،2.18.577 رقم) الذكر  السالف  باملرسوم  عليه  املوافق 

الجعد) أبي  جماعة  مستوى  على  التعمير  لرخص  الوحيد  الشباك 

)إقليم خريبكة(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020(.

وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء):)نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.
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قرا2 لوزير الصن عة والتج 2ة واالقتص د األخضر والرقمي 2قم)1).6)9 

ص د2 في)5))من 2 7))77) )1))م 12)1)1)()بتتميم قرا2 وزير)

التج 2ة الخ 2 ية واالستثم 2ات الخـ 2 يــة والصن عـة التقليديـة)

2قم)318.97))الص د2 في)7)ذي القعدة)7)7) )9))أبريل)997)) 

بتحديد ق ئمة السلع التي تتخذ في شأنه  تدابير تهدف إلى وضع)

قيود كمية على استيراده  وتصديره .

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

فـــــي) الصـــــــادر  (1308.94 رقـــــم) التقليـــديـــــة  والصنـــاعـــــة  الخــــــارجيــــــــة 

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

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتصدير) للترخيص  بالسلع الخاضعة  الخاصة  (II القائمة) تتمم 
الخارجية) واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  بقرار  وامللحقة 
بتاريخ) (1308.94 رقم) أعاله  إليه  املشار  التقليدية  والصناعة 
7)ذي القعدة)1414 )19)أبريل)1994(،)باملستحضرات املطهرة املدرجة)
 3808.94 و) (3402.20.00.00 و) (3401.11 في البنود الجمركية رقم)
 3926.90.92.90 باألقنعة الوقائية املدرجة بالبنود الجمركية رقم)
6307.90.90.98 و) (6307.90.40.00 و) (4823.90 و) (4818.90  و)

و)9020.00.00.00.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)
الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
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نصوص خ صة

مرسوم 2قم )1.1).) ص د2 في 3) من  م دى اآلخرة )77) )8) فبراير 1)1)( ب ملص دقة على عقد الشراكة بين القط عين 

الع م والخ ص للتمويل املشترك وتصميم وبن ء واستغالل نظ م الري في منطقة الداخلة

رئيس الحكومة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،) (86.12 على القانون رقم)  بناء)

رقم)1.14.192)بتاريخ فاتح ربيع األول)1436 )24)ديسمبر)2014()؛

املتعلق بعقود) (86.12 بتطبيق القانون رقم) ()2015 ماي) (13( 1436 24)من رجب) الصادر في) (2.15.45 وعلى املرسوم رقم)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص)؛

وعلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل املشترك وتصميم وبناء)واستغالل نظام الري في منطقة الداخلة)

بين الدولة املغربية ممثلة في وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) (2019 7)نوفمبر) الذي تم التوقيع عليه بتاريخ)

واملياه والغابات))الشخص العام()وشركة)TIRISMA))الشريك الخاص()؛

وعلى اتفاقية تمويل املساهمة العامة،)املوقعة بتاريخ)7)نوفمبر)2019،)بين الحكومة املغربية ممثلة في وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات من جهة وشركة)TIRISMA)من جهة أخرى؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل املشترك وتصميم وبناء)واستغالل نظام الري في منطقة)

الداخلة،)املرفق بأصل هذا املرسوم،)الذي تم توقيعه بتاريخ)7)نوفمبر)2019)بين الدولة املغربية ممثلة في وزير الفالحة والصيد)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وشركة)TIRISMA)ممثلة في شخص رئيسها.

املادة الثانية

إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من جمادى اآلخرة)1441 )18)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
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الدولة ممثلة في وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

L'Etat(représenté(par(le(Ministre(de
l'Agriculture,(de(la(Pêche(Maritime,(du

développement(Rural(et(des(Eaux(et(Forêts 

الري
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مرسوم 2قم)1.13).))ص د2 في)3))من  م دى اآلخرة))77) )8))فبراير)1)1)()ب ملص دقة على عقد الشراكة بين القط عين)
الع م والخ ص للتمويل املشترك وتصميم وبن ء)واستغالل محطة لتحلية مي ه البحر ومحطة إلنت ج الط قة الريحية)

بمنطقة الداخلة.

رئيس الحكومة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،) (86.12 بناء)على القانون رقم)
رقم)1.14.192)بتاريخ فاتح ربيع األول)1436  )24)ديسمبر)2014()؛

وعلى القانون رقم)13.09)املتعلق بالطاقات املتجددة،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.10.16)بتاريخ)26)من صفر)1431 
)11)فبراير)2010()؛

املتعلق بعقود الشراكة بين) (86.12 بتطبيق القانون رقم) ()2015 1436 )13)ماي) 24)من رجب) الصادر في) (2.15.45 وعلى املرسوم رقم)
القطاعين العام والخاص)؛

وعلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن التمويل املشترك وتصميم وبناء)واستغالل محطة لتحلية مياه)
بين الدولة املغربية) (2019 نوفمبر) (7 البحر ومحطة إلنتاج الطاقة الريحية بمنطقة الداخلة الذي تم التوقيع عليه بتاريخ)
Dakhla Water & Ener-  ممثلة في وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات))الشخص العام()وشركة

DAWEC( gy company())الشريك الخاص()؛

2019،)بين الحكومة املغربية ممثلة في وزير االقتصاد) 7)نوفمبر) وعلى اتفاقية تمويل املساهمة العامة،)املوقعة بتاريخ)
DAWEC)من) واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات من جهة وشركة)

جهة أخرى)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل املشترك وتصميم وبناء)واستغالل محطة لتحلية مياه)
البحر ومحطة إلنتاج الطاقة الريحية بمنطقة الداخلة،)املرفق بأصل هذا املرسوم،)الذي تم توقيعه بتاريخ)7)نوفمبر)2019 
DAWEC)ممثلة في) بين الدولة املغربية ممثلة في وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وشركة)

مديرها العام.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر في الجريدة الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من جمادى اآلخرة)1441 )18)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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الدولة ممثلة في وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

L'Etat(représenté(par(le(Ministre(de
l'Agriculture,(de(la(Pêche(Maritime,(du

développement(Rural(et(des(Eaux(et(Forêts 
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مرسوم 2قم)9)).1).))ص د2 في)6))من  م دى اآلخرة))77) ))))فبراير)1)1)()بإخراج ثالثة مس لك عمومية من امللك)
العمومي للدولة وضمه  إلى ملك الدولة الخ ص تقع بجم عة الزين ت بعم لة طنجة)-)أصيلة

رئيس الحكومة،

بشأن امللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه ()1914 )فاتح يوليو) (1332 7)شعبان)  بناء)على الظهير الشريف الصادر في)
وال سيما الفصل الخامس منه)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

تخرج من امللك العمومي للدولة وتضم إلى ملك الدولة الخاص املسالك العمومية الثالثة املتواجدة بجماعة الزينات بعمالة)
البالغة مساحتها) »طنجة تيك«،) العقاري الالزم إلحداث مدينة محمد السادس بطنجة) التي تخترق الوعاء) أصيلة،) (- طنجة)
اإلجمالية أربعة هكتارات وثمانية وعشرون آرا وثالثة عشر سنتيارا))4)ه و)28)آر و)13س(،)واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/5000)املرفق بأصل هذا املرسوم واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله):

ا
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ا
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ا
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462014.17
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املادة الثانية.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 (77( اآلخرة) من  م دى  ((6 في) ص د2  ((.(1.(31 2قم) مرسوم 
بإخراج قطعة أ2ضية من امللك العمومي) ))))فبراير)1)1)()
امل ئي وضمه  إلى ملك الدولة الخ ص متأصلة من املتروك القديم)
»صب طي))« املسمى) ب مللك  املتوا دة  العمومية   للس قية 

ذي الرسم العق 2ي 2قم)6/17))3)))بعم لة ف 1.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914(
كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل) املتعلق بامللك العمومي،)

الخامس منه)؛

بتنفيذه) الصادر  باملاء،) املتعلق  (36.15 رقم) القانون  وعلى 
 1437 القعدة) ذي  (6 في) الصادر  (1.16.113 رقم) الظهير الشريف 

)10)أغسطس)2016()؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص)
قطعة أرضية متأصلة من املتروك القديم للساقية العمومية املتواجدة)
 213126/07 رقم) العقاري  الرسم  ذي  (»1 »صباطي) املسمى) بامللك 
بعمالة فاس،)مساحتها ألف وأربعة عشر مترا مربعا))1014)م2(،)املبينة)
املقياس)1/500  ذي  التجزيئي  التصميم  في  األزرق  باللون  حدودها 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة):

XYاألنص ب

1538079.12376004.04

2538302.42376062.62

3538305.63376063.46

4538308.43376066.92

5538309.16376068.61

6538302.60376113.36

7538307.33376114.07

8538313.08376068.36

9538313.00376066.86

10538312.75376065.65

11538311.85376064.33

12538310.92376063.15

13538309.91376062.17

14538308.81376061.55

15538306.73376060.76

16538079.29376000.18

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
ووزير) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية،)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

(77( اآلخرة) من  م دى  ((6 فـــــــي) صــــــــــ د2  ((.(1.((8 2قم)  مرسوم 
بت 2يخ ((.(8.773 2قم) املرسوم  بتغيير  ()(1(1 فبراير) (((( 
5)شوال)739) )9))يونيو)8)1)()املتعلق بإخراج قطعة أ2ضية)
من ملك الدولة) (( متأصلة من متروك الطريق الوطنية 2قم)
مع وضة) وإ راء) الخ ص  الدولة  ملك  إلى  وضمه   العمومي 
عق 2ية بشأنه  مع قطعتين أ2ضيتين متأصلتين من الرسمين)
العق 2يين عدد)7)/68)8))وعدد)7)/)833))بإقليم الحسيمة.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914(
الفصل) سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  العمومي  امللك  بشأن 

الخامس منه)؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.18.473)الصادر في)5)شوال)1439 
املتعلق بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك) ()2018 يونيو) (19(
من ملك الدولة العمومي وضمها إلى ملك) (2 الطريق الوطنية رقم)
الدولة الخاص وإجراء)معاوضة عقارية بشأنها مع قطعتين أرضيتين)
متأصلتين من الرسمين العقاريين عدد)18268/24)وعدد)28331/24 

بإقليم الحسيمة)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار)
إليه أعاله رقم)2.18.473)الصادر في)5)شوال)1439 )19)يونيو)2018():
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»املادة األولى.)-)تخرج من ملك الدولة العام وتضم إلى ملك الدولة)
»الخاص القطعة األرضية غير املحفظة رقم)5)املتأصلة)...........)أسفله)):

»القطعة األ2ضية 2قم 5 مس حته  )) آ2ا و51 سنتي 2ا غير املحفظة

XYأرقام األوتاد

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

(77( اآلخرة) من  م دى  ((6 في) ص د2  ((.(1.(37 2قم)  مرسوم 
يق�ضي بمنح قطعة أ2ضية فالحية أو ق بلة)  ((1(1 ))))فبراير)
للفالحة من أمالك الدولة الخ صة ملستفيد  ديد ش غرة منذ)

التوزيع بإقليم الجديدة.

رئيس الحكومة،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول)7)و)8)و)20)و)21)و)28)منه)؛

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

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

الفصل في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي   وعلى 
1.72.277)خالل اجتماعيها) 7)من الظهير الشريف اآلنف الذكر رقم)

املنعقدين على التوالي بتاريخ)20)يناير)1976)و)8)يونيو)2016)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الدولة) الفالحية من أمالك  القطعة  الدهبي  يمنح السيد عمرو 

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

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

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

(77( اآلخرة) من  م دى  ((6 في) ص د2  ((.(1.(35 2قم)  مرسوم 
يق�ضي بمنح قطعة أ2ضية فالحية أو ق بلة)  ((1(1 ))))فبراير)
للفالحة من أمالك الدولة الخ صة ملستفيد  ديد على إثر)

تخلي املمنوحة له س بق  بإقليم قلعة السراغنة.

رئيس الحكومة،

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

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

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

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

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

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول)7)و)8)و)20)و)21)و)28)منه)؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427
 )25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

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

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.199 رقم) املرسوم  وعلى 
)10)أكتوبر)1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي)
قلعة) بإقليم  الخاص  الدولة  للفالحة من ملك  القابلة  أو  الفالحية 

السراغنة)؛

 7 الفصل) في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 
خالل اجتماعيها) (1.72.277 الذكر رقم) الظهير الشريف اآلنف  من 

املنعقدين على التوالي بتاريخ)29)نوفمبر)1990)و)16)نوفمبر)2011)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد الزياني محمد بن داود القطعة الفالحية من أمالك)
الدولة الخاصة رقم)14)املحدثة بتجزئة الصخور،)والواقعة بتعاونية)
اإلصالح الزراعي)»الهاللية«)بجماعة الصخور،)بإقليم قلعة السراغنة،)
املمنوحة سابقا للسيد الجياللي بن ادريس املنديلي بناء)على املرسوم)
1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.199 رقم) أعاله  إليه   املشار 

)10)أكتوبر)1978(. 

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية)
إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات)
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد)

منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ((1(1 فبراير) ((6(  (77( (7 2 (( في) ص د2  ((.(1.(73 مرسوم 2قم)

الطريق) انحراف  ببن ء) تق�ضي  الع مة  املنفعة  أن  بإعالن 

 67+111 إلى ن.ك) (5(+(11 من ن.ك) اإلقليمية 2قم):))771)

بإقليم العرائش.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة)

 و باالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.254

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

انحراف الطريق اإلقليمية) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

بإقليم العرائش،) (64+000 إلى ن.ك) (52+200 من ن.ك) رقم):)4702)

وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)1/50.000 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.)

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 ((1(1 فبراير) ((6(  (77( (7 2 (( ص د2 في) ((.(1.(53 مرسوم 2قم)

الجهوية) الطريق  بتثنية  تق�ضي  الع مة  املنفعة  أن  بإعالن 

2قم)))7)م  بين ن.ك)1+111)و ن.ك))+55))بجم عة الد2دا2ة)

بإقليم شفش ون.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الجهوية رقم)412 

ما بين ن.ك)0+000)و ن.ك)2+155)بجماعة الدردارة بإقليم شفشاون،)

املقياس) ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك 

1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ((1(1 فبراير) ((6(  (77( (7 2 (( في) ص د2  ((.(1.(79 مرسوم 2قم)

ت 2كة) سد  ببن ء) الق ضية  الع مة  املنفعة  إعالن  بتجديد 

أوم �ضي بإقليم  رسيف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة) (7.81 بناء)على القانون رقم)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،) وباالحتالل  العامة 

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

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.03)الصادر في فاتح جمادى األولى)1436 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)سد تاركة) ()2015 )20)فبراير)

أوما�ضي بإقليم جرسيف)؛

جمادى) من  (17 في) الصادر  (2.17.139 رقم) املرسوم  وعلى 

العامة) املنفعة  إعالن  بتجديد  ()2017 مارس) (16( اآلخرة)1438 

القاضية ببناء)سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تجدد طبقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء)سد تاركة أوما�ضي بإقليم)

جرسيف.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.)

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 ((1(1 فبراير) ((6(  (77( (7 2 (( ص د2 في) ((.(1.(57 مرسوم 2قم)
بأفتيس ت) ()cap( 7( بمن 2ة) البحري  العمومي  امللك  بتحديد 
الت بع للنفوذ الترابي لجم عة  ريفية بدائرة  ريفية بإقليم)

بو دو2.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)
وال سيما) وتتميمه  تغييره  وقع  كما  العمومي  بامللك  املتعلق  ()1914

الفصلين األول والسابع منه)؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من)22)أبريل إلى)21)ماي)2019 
بمكاتب قيادة جريفية بإقليم بوجدور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى
بأفتيسات) ()cap 7( بمنارة) البحري  العمومي  امللك  تمتد حدود 
 B1 التابع للنفوذ الترابي لجماعة جريفية بإقليم بوجدور،)من الوتد)
إلى الوتد)B4)املعلم عليهما باللون األحمر على التصميم التجزيئي ذي)
املقياس)1/2000)امللحق بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات)

الحدود اآلتي بعده):

-) دول إحداثي ت الحدود)-

أ2ق م األوت د
إحداثي ت الحدود

XYZ

B1
B2
B3
B4

268169.24
 268208.79
 268203.39
268163.85

377231.6
 377225.43
 377190.85
377197.01

59.76
60.27
60.55
60.91

املادة الثانية

يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة)
جريفية بإقليم بوجدور،)وباملحافظة على األمالك العقارية وبمصلحة)

املسح العقاري بالعيون.

املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية))

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

7) م دى 1).671)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 «(MOGADOR( OFFSHORE( 1(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 

ذي (9 بتاريخ) (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))

 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«

واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»HUNT OIL COMPANY MOROCCO«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)

،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 1)«)املودع،)بتاريخ)

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» HUNT OIL COMPANY MOROCCO(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

وشركة)»)HUNT OIL COMPANY MOROCCO «)رخصة البحث عن)

.» MOGADOR OFFSHORE 1 «(مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)

والتي تغطي مساحة قدرها)1774)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):
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أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)

ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)5)و)6)و)1)و)2)و)3 

و)4)ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

131°55’ 40,000’’10°39’ 00,000’’

231°55’ 40,000’’10°09’ 00,000’’

331°41’ 10,000’’10°09’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’10,000 ’431°41

نقطة التقاطع/الساحل’’10,000 ’531°38

631°38’ 10,000’’10°39’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 4 و 5.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 1(« تسلم رخصة البحث)

مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

7) م دى 1).)67)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 «(MOGADOR( OFFSHORE( 2(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

(،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3(

ذي) (9 بتاريخ) (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  كما وقع 

الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))
 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«
واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»Hunt(Oil(Company(Morocco«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)
،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 2)«)املودع،)بتاريخ)
بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» Hunt(Oil(Company(Morocco(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
»)Hunt(Oil(Company(Morocco «)رخصة البحث عن مواد) وشركة)

.» MOGADOR OFFSHORE 2 «(الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)
والتي تغطي مساحة قدرها)1994,7)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):

أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)
 ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)3)و)4)و)5)و)6

و)1)و)2)ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

131°38’ 10,000’’10°39’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’10,000 ’231°38

نقطة التقاطع/الساحل’’30,000 ’331°26

431°26’ 30,000’’10°55’ 00,000’’

531°29’ 30,000’’10°55’ 00,000’’

631°29’ 30,000’’10°39’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 2 و 3.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 2(« تسلم رخصة البحث)
مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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7) م دى 1).)67)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 » MOGADOR( OFFSHORE( 3(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 

9 بتاريخ) (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))

 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«

واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»Hunt(Oil(Company(Morocco«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)

،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 3)«)املودع،)بتاريخ)

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» Hunt(Oil(Company(Morocco(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

»)Hunt(Oil(Company(Morocco «)رخصة البحث عن مواد) وشركة)

.» MOGADOR OFFSHORE 3 «(الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)

والتي تغطي مساحة قدرها)1996,4)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):

أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)

ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)3)و)4)و)1)و)2 

ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

131°26’ 30,000’’10°55’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’30,000 ’231°26

نقطة التقاطع/الساحل’’12,000 ’331°16

431°16’ 12,000’’10°55’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 2 و 3.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 3(« تسلم رخصة البحث)

مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

7) م دى 1).673)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 » MOGADOR( OFFSHORE( 4(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 

بتاريــــــخ (2.99.210 رقـــــم) باملـــرســـــوم  وتتميمـــــه  تغييـــــره  وقـــــع   كمـــــا 

9)ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛
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ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))

 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«

واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»HUNT OIL COMPANY MOROCCO«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)

،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 4)«)املودع،)بتاريخ)

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» HUNT OIL COMPANY MOROCCO(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

وشركة)»)HUNT OIL COMPANY MOROCCO «)رخصة البحث عن)

.» MOGADOR OFFSHORE 4 «(مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)

والتي تغطي مساحة قدرها)1993,7)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):

أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)

ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)3)و)4)و)1)و)2 

ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

131°16’ 12,000’’10°55’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’12,000 ’231°16

نقطة التقاطع/الساحل’’47,000 ’331°05

431°05’ 47,000’’10°55’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 2 و 3.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 4(« تسلم رخصة البحث)

مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

7) م دى 1).677)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 » MOGADOR( OFFSHORE( 5(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 

9 بتاريخ) (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))

 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«

واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»Hunt(Oil(Company(Morocco«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)

،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 5)«)املودع،)بتاريخ)

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» HUNT OIL COMPANY MOROCCO(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

»)Hunt(Oil(Company(Morocco «)رخصة البحث عن مواد) وشركة)

.» MOGADOR OFFSHORE 5 «(الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)

والتي تغطي مساحة قدرها)1995,8)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):
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أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)

ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)3)و)4)و)1)و)2 

ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

131°05’ 47,000’’10°55’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’47,000 ’231°05

نقطة التقاطع/الساحل’’27,000 ’330°55

430°55’ 27,000’’10°55’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 2 و 3.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 5(« تسلم رخصة البحث)

مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

7) م دى 1).675)ص د2 في)  قرا2 لوزير الط قة واملع دن والبيئة 2قم)

بمنح 2خصة البحث عن مواد) ()(1(1 ين ير) (3(  (77( األولى)

 » MOGADOR( OFFSHORE( 6(« الهيد2وك 2بو2ات املسم ة)

 »(HUNT(للمكت7 الوطني للهيد2وك 2بو2ات واملع دن وشركة

.OIL(COMPANY(MOROCCO(«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)22)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 

بتاريخ (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

9)ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)7)منه)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في) الصادر  (256.20 رقم) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020()باملوافقة علــــى االتفاق النفطي))
 1441 األول) ربيع  من  (16 في) املبرم  (»MOGADOR OFFSHORE«
واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2019 نوفمبر) (14(

وشركة)»HUNT OIL COMPANY MOROCCO«)؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات)
،2019 14)نوفمبر)  املسماة)»)MOGADOR OFFSHORE 6)«)املودع،)بتاريخ)
بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)

،(» HUNT OIL COMPANY MOROCCO(«(وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
وشركة)»)HUNT OIL COMPANY MOROCCO «)رخصة البحث عن)

.» MOGADOR OFFSHORE 6 «(مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله،)
والتي تغطي مساحة قدرها)1996,9)كلم2،)كما هي مرسومة في الخريطة)

امللحقة بأصل هذا القرار):

أ()بواسطة الخطوط املستقيمة،)املتجهة من الشمال إلى الجنوب)
ومن الشرق إلى الغرب،)التي تصل على التوالي))النقط)3)و)4)و)1)و)2 

ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية):

الطولالعرضالنقط

130°55’ 27,000’’10°55’ 00,000’’

نقطة التقاطع/الساحل’’27,000 ’230°55

نقطة التقاطع/الساحل’’00,000 ’330°36

430°36’ 00,000’’10°14’ 10,000’’

530°50’ 20,000’’10°14’ 10,000’’

630°50’ 20,000’’10°55’ 00,000’’

ب( بالخط األدنى للمياه الرابط بين النقطتين 2 و 3.

املادة الثالثة

لفترة أولية) (»(MOGADOR OFFSHORE 6(« تسلم رخصة البحث)
مدتها سنتين تبتدئ من)3)يناير)2020.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441 )3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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 قرا2 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

 2قم)1).)66)ص د2 في))))من  م دى اآلخرة))77) )7)فبراير)1)1))

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخ صة ألحد)

و2ثة املمنوحة له س بق  بإقليم سط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

 وعلى املرسوم رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405

)4)فبراير)1985()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

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

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  األرضية  القطعة  لعطش  زهراء) السيدة  تسلم 

15)املحدثة بتجزئة البطوشية والواقعة) أمالك الدولة الخاصة رقم)

بإقليم) كدانة  بجماعة  »البطوشية«) الزراعي) اإلصالح  بتعاونية 

على املرسوم املشار إليه أعاله املسلمة سابقا لزوجها بناء)  سطات،)

رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 )4)فبراير)1985(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرا2 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

 2قم)1).)66)ص د2 في))))من  م دى اآلخرة))77) )7)فبراير)1)1))

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخ صة ألحد)

و2ثة املمنوحة له س بق  بإقليم سط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

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

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

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

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

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد العربي قريش القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)14)املحدثة بتجزئة الفارسية والواقعة بتعاونية)

سطات،) بإقليم  السكامنة  بجماعة  »الفارسية«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 قرا2 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

 2قم)1).663)ص د2 في))))من  م دى اآلخرة))77) )7)فبراير)1)1))

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخ صة ألحد)

و2ثة املمنوحة له س بق  بإقليم سط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

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

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

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

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

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد الحب�ضي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الفارسية  بتجزئة  املحدثة  (47 رقم) الخاصة 

سطات،) بإقليم  السكامنة  بجماعة  »الفارسية«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)9).3197)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) )1))ديسمبر)9)1))

بتغيير وتتميم القرا2 2قم)963.97))الص د2 في)))شعب ن)8)7) 
)3)ديسمبر)997)()بتحديد الئحة الشه دات التي تع دل دبلوم)

دكتو2 في الط7.

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
12)يوليو)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):

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

»-)فيد2الية 2وسي ):

».........................................................................................................

»(–(Qualification(de(médecin,(dans(la(spécialité(médecine(
»(générale,(délivrée(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de( 
»(Saratov( V.I.Razoumovskova( -( Fédération( de( Russie( - 
»(le( 27( juin( 2014,( 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( provincial( d’El( Jadida,( validé( par( la( Faculté(
»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(29(mai(
»(2019.«
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قرا2 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

والبحث العلمي 2قم)9).36)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 

)713.1)))الص د2 في) ( 9)1)()بتتميم القرا2 2قم) )1))ديسمبر)

بتحديد الئحة الشه دات) ()(113 ))))م 12)  (7(7 محرم) (7

والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تع دل  التي 

تخصص):)التح ليل البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 في) الصادر  (1403.02 العلمي رقم)

الصيدلة) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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 العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ)

فاتح أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)فيد2الية 2وسي ):

(»..................................................................................................

»(–(Diplôme(de( l’instruction(supérieure(médicale(de(base(
»(pour(la(spécialité(de(la(diagnostic(clinique(de(laboratoire,(
»(délivré(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Samara(-(
»(Fédération(de(Russie(-(le(13(novembre(2004,(assorti(d’un(
»(stage(de(deux(années(du(10(octobre(2005(au(3(décembre(
»(2007,( effectué( au( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn(
»(Rochd(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(
»(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(5(janvier(2017.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)9).37)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) )1))ديسمبر)9)1))

 (7(7 محرم) (7 في) الص د2  ((713.1( 2قم) القرا2  بتتميم 

))))م 12)113)()بتحديد الئحة الشه دات التي تع دل دبلوم)

التح ليل) (: تخصص) والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص 

البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 في) الصادر  (1403.02 العلمي رقم)

الصيدلة) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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)

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)فيد2الية 2وسي ):

».........................................................................................................

»(–(Certificat( d’études( spécialisées( de( médecine,( dans(
»(la( spécialité( biologie( médicale( et( clinique,( délivré( par(
»(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Yaroslavl(-(Fédération(
»(de( Russie( -( le( 14( septembre( 2015,( assorti( d’un( stage(
»(de(deux(années,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Rabat(-(le(11(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

 والبحث العلمي 2قم)9).38)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 

الص د2 في) ((713.1( بتتميم القرا2 2قم) ()(1(9 ديسمبر) ((1(

بتحديد الئحة الشه دات) ()(113 ))))م 12)  (7(7 محرم) (7

والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تع دل  التي 

تخصص):)التح ليل البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 في) الصادر  (1403.02 العلمي رقم)

الصيدلة) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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)

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)أوكراني ):

».........................................................................................................

»(–(Titre( du( spécialiste( en( spécialité( diagnostic( de(

»(laboratoire(clinique,(délivré(par(l’Académie(de(médecine(

»(de( Kharkiv( de( l’enseignement( post-universitaire( -(

»(Ukraine(-( le(17(octobre(2008,(assorti(d’un(stage(de(deux(

»(années,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(

»(de(Rabat(-(le(11(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)9).39)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) )1))ديسمبر)9)1))

 (7(7 محرم) (7 في) الص د2  ((713.1( 2قم) القرا2  بتتميم 

))))م 12)113)()بتحديد الئحة الشه دات التي تع دل دبلوم)

التح ليل) (: تخصص) والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص 

البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)

في الصيدلة) التخصص  تعادل دبلوم  التي  الشهادات  بتحديد الئحة 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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)

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)أوكراني ):

».........................................................................................................

»(–(Certificate(specialist(majoring(in(clinical(and(laboratory(
»(diagnostics,( délivré( par( Kharkiv( medical( Academy( of(
»(post(graduate(education(-(Ukraine(-(le(22(octobre(2010,( 
»(assorti( d’un( stage( de( deux( années,( effectué( au( sein( 
»(du( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de(
»(Casablanca,( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(20(septembre(2019(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

 والبحث العلمي 2قم)9).71)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 

الص د2 في) ((713.1( بتتميم القرا2 2قم) ()(1(9 ديسمبر) ((1(

بتحديد الئحة الشه دات) ()(113 ))))م 12)  (7(7 محرم) (7

والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تع دل  التي 

تخصص):)التح ليل البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 في) الصادر  (1403.02 العلمي رقم)

الصيدلة) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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)

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)السينغ ل):

».........................................................................................................

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( de( biologie(
»(clinique,(délivré(par(la(Faculté(de(médecine,(de(pharmacie 
»(et( d’odontologie( -( Université( Cheikh-Anta-Diop 
»(de( Dakar( -( Sénégal( -( le( 6( décembre( 2018,( assorti(
»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Rabat(-(le(11(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)9).)7)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) )1))ديسمبر)9)1))

 (7(7 محرم) (7 في) الص د2  ((713.1( 2قم) القرا2  بتتميم 

))))م 12)113)()بتحديد الئحة الشه دات التي تع دل دبلوم)

التح ليل) (: تخصص) والبيولو ي ،) الصيدلة  في  التخصص 

البيولو ية الطبية.

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 مارس) (11(  1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)

في الصيدلة) التخصص  تعادل دبلوم  التي  الشهادات  بتحديد الئحة 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية 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)

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)أوكراني ):

».........................................................................................................

»(–(Titre(de(spécialiste(en(diagnostic(clinique(de(laboratoire,(

»(délivré(par(l’Académie(médicale(de(l’enseignement(post-

»(universitaire(de(Kharkiv(-(Ukraine(-(le(26(septembre(2014, 

»(assorti(d’un(stage(de(deux(années,(validé(par(la(Faculté(

»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat(-(le(11(septembre(

»(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

 والبحث العلمي 2قم)9).)7)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 

315.13 2قم) القرا2  وتتميم  بتغيير  ()(1(9 ديسمبر) ((1( 

الص د2 في))))من محرم)7)7) )5))م 12)113)()بتحديد الئحة)

الشه دات التي تع دل شه دة الدكتو2اه في ط7 األسن ن.

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)

)25)مارس)2003( الصادر في)21)من محرم)1424   العلمي رقم)305.03)

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل))شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

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)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم))305.03)الصادر في)21)من))محرم))1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)

التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)مصر):

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

املسلمة  واألسنان  الفم  وجراحة  طب  في  البكالوريوس  درجة   -«

1991، مشفوعة بشهادة  في ماي  - مصر  القاهرة  »من جامعة 

األسنان  طب  كلية  من  مسلمة  واملؤهالت  للمعلومات  »تقييم 

»بالدار البيضاء في 22 أكتوبر 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

 والبحث العلمي 2قم)9).73)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 

315.13 2قم) القرا2  وتتميم  بتغيير  ()(1(9 ديسمبر) ((1( 

الص د2 في))))من محرم)7)7) )5))م 12)113)()بتحديد الئحة)

الشه دات التي تع دل شه دة الدكتو2اه في ط7 األسن ن.

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)

)25)مارس)2003( الصادر في)21)من محرم)1424   العلمي رقم)305.03)

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل))شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

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)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم))305.03)الصادر في)21)من))محرم))1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)

التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

.......................................................................................................«
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»-)األ2دن):

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

»- درجة البكالوريوس في طب وجراحة األسنان املسلمة من جامعة 

»العلوم والتكنولوجيا األردنية إربد - األردن بتاريخ 8 يونيو 2016، 

»مشفوعة بشهادة تقييم للمعلومات واملؤهالت مسلمة من كلية 

»طب األسنان بالرباط في 10 أكتوبر 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
 والبحث العلمي 2قم)9).77)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 
315.13 2قم) القرا2  وتتميم  بتغيير  ()(1(9 ديسمبر) ((1( 
الص د2 في))))من محرم)7)7) )5))م 12)113)()بتحديد الئحة)

الشه دات التي تع دل شه دة الدكتو2اه في ط7 األسن ن.

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)

)25)مارس)2003( الصادر في)21)من محرم)1424   العلمي رقم)305.03)

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل))شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

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)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم))305.03)الصادر في)21)من))محرم))1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)

التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)سو2ي ):

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

 »- درجة إجازة دكتور في طب األسنان املسلمة من جامعة دمشق - 

تقييم  بشهادة  مشفوعة   ،2006 نوفمبر   11 بتاريخ  »سوريا 

»للمعلومات واملؤهالت مسلمة من كلية طب األسنان بالرباط في 

»10 أكتوبر 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرا2 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
 والبحث العلمي 2قم)9).75)7)ص د2 في)3))من 2بيع اآلخر))77) 
315.13 2قم) القرا2  وتتميم  بتغيير  ()(1(9 ديسمبر) ((1( 
الص د2 في))))من محرم)7)7) )5))م 12)113)()بتحديد الئحة)

الشه دات التي تع دل شه دة الدكتو2اه في ط7 األسن ن.

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)305.03)الصادر في)21)من محرم)1424 )25)مارس)2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل))شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

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)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم))305.03)الصادر في)21)من))محرم))1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)
التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)
 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)السينغ ل):

».........................................................................................................

«  –  Grade de docteur en chirurgie dentaire, délivré 

« par l’Ecole dentaire - Université El Hadji Ibrahima 

« Niasse - Dakar - Sénégal - le 25 janvier 2017, assorti 

« d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« dentaire de Casablanca - le 22 octobre 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).756)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

الطرق) (: تخصص) املدنية،) الهندسة  في  دولة،) مهندس  شهادة  (-
والبحث) العالي  التعليم  وزارة  من  املسلمة  الفنية،) واملنشآت 
مشفوعة بشهادة النجاح) (،2017 فبراير) (28 الجزائر في) العلمي،)

في مباراة الولوج للمدارس العليا للمهندسين وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).757)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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 العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ)
26)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الهندسة) في  التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 
املدنية):

-(Qualification( :( master( degree( program( subject( area(
»building( and( civil( engineering«( study( program(
»highways( and( airfields«,( délivrée( par( Lviv( polytechnic(
national( University( -( Ukraine( -( le( 31( décembre( 2018,(
assortie(de(la(qualification(bachelor(degree(field(of(study(
»construction«,( délivrée( par( la( même( université( -( le(
30(juin(2017,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).758)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

الزراعية،)»الهندسة القروية«):

-(Diplôme( d’ingénieur( agronome,( délivré( par( l’Ecole(
nationale(supérieure(d’agriculture(-(Université(de(Thies(-(
Sénégal(-(le(15(janvier(2016,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).759)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

:(Génie(électrique

-(Diplôme(d’ingénieur(mécatronique(systèmes(embarqués,(
énergie( électrique,( délivré( par( ESTIA( -( Institute( of(
technology(-(France(-(le(22(octobre(2018,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).761)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie(de(la(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في
:(construction

-(Grade(de(maître(en(ingénierie()M.Ing.(,(maîtrise(en(génie(
de(la(construction,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Ecole(de(
technologie(supérieure(-(Université(du(Québec(-(Canada(- 
le( 20( juin( 2018,( assorti( du( baccalauréat( en( ingénierie(
)génie(civil(,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(
Moncton(-(Canada(-(le(22(mai(2014,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).)76)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛
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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)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Qualification( de( :( ingénieur( constructeur,( délivrée( par(
l’Université(d’Etat(de(voies(de(communication(de(Moscou(- 
Fédération(de(Russie( -( le(8( juin(1999,(assortie(du(grade(
de( »bachelor( of( science«( en( ingénierie( et( technologies,(
délivré(par(la(même(université(-(Fédération(de(Russie(-(le(
30(juin(1998,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).)76)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Qualification( :( master( degree,( program( subject( area(( 
building( and( civil( engineering( educational( ( program(
industrial(and(civil(engineering(professional(qualification(
civil( engineer,( délivrée( par( Kyiv( national( University(
of(construction(and(architecture(-(Ukraine(-(le(28(février(
2019,( assortie( de( la( qualification( bachelor( degree,(
specialized( in( construction,( délivrée( par( la( même(
université(-(le(30(juin(2017,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).763)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Akademischen(grad(diplom-ingenieur()fachhochschule((- 
dipl,( -( ing,( )fh(( studiengang( bauingenieurwesen, 
délivré( par( Fachhochschule( Bochum( -( Allemagne( - 
le(27(juin(2000,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).767)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Télécommu-  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في
:(nication

-(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’Institut( polytechnique 
de(Grenoble(-(Ecole(nationale(supérieure(d’informatique(
et( de( mathématiques( appliquées( -( France,( délivré( le(
18(janvier(2012,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  والبكالوريا  للمهندسين 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).765)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
:(Génie(mécanique(et(génie(industriel

-(Titre( d’ingénieur( par( apprentissage( diplôme( de( l’Ecole(
nationale(d’ingénieurs(de(Tarbes(-(France,(délivré(au(titre(
de( l’année( universitaire( 2016-2017,( assorti( du( diplôme(
universitaire(de(technologie,(spécialité(:(génie(mécanique(
et( productique,( délivré( par( l’Institut( universitaire( de(
technologie(de(l’AISNE(-(Université(d’Amiens(-(France(-(le(
15(décembre(2011,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).766)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Electromé-  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

:((canique

-(Degree(of(master(of(science(in(engineering,(specialized(in(
electromechanical( systems(of( automation(and(electrical(
power( drive,( délivré( par( Zaporozhye( state( technical(
University(-(Ukraine(-(le(25(juin(1999,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).767)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’Ecole( nationale(
supérieure( d’électricité( et( de( mécanique( de( l’Institut(
national( polytechnique( de( Lorraine( -( France,( délivré( le 
15(décembre(2011,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).768)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Titre( d’ingénieur( en( bâtiment,( délivré( par( l’Ecole(
supérieure( du( bâtiment( et( des( travaux( publics( de 
Kharkov,((Faculté(de(génie(civil(et(industriel(-(ex-URSS(-(le(
22(juin(1985,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).769)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛



(765 الجريدة الرسميةعدد)6864 - 17)رجب)1441 )12)مارس)2020( 

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Diplôme(d’ingénieur(de( l’Ecole(nationale(supérieure(des(
mines(de(Douai(-(France(-(le(14(février(2014,

املسلمة) مسلك الهندسة الكهربائية،) مشفوعة باإلجازة املهنية،)
من كلية العلوم والتقنيات)-)جليز))بمراكش بتاريخ)7)أكتوبر)2009.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).771)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Diplôme( d’ingénieur( de( l’Ecole( nationale( des( travaux(
publics(de(l’Etat(-(France,(délivré(-(le(30(décembre(1987,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).)77)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Qualification( de( master( dans( la( spécialité( construction,(
délivrée(par( l’Université(d’Etat(d’architecture(et(de(génie(
civil(de(Saint-Pétersbourg( -(Fédération(de(Russie( -( le(28(
juin( 2019,( assortie( de( la( qualification( de( bachelor( dans(
la(spécialité(construction,(délivrée(par( l’Université(d’Etat(
polytechnique(de(Russie(du(Sud(MI.(Platov(-(Fédération(
de(Russie(-(le(30(juin(2016,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 2قم)1).)77)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Energétique(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

:(et(ville(du(futur

-(Titre(d’ingénieur(diplôme(de(l’Ecole(ECAM-EPMI(-(France,(
délivré(-(le(24(octobre(2018,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).773)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

:(Génie(mécanique

-(Titre(d’ingénieur(en(génie(mécanique,(délivré(par(l’Ecole(
nationale( d’ingénieurs( de( Saint-Etienne( -( France( - 
le( 28( septembre( 2007,( assorti( du( diplôme( d’études(
universitaires( générales( sciences( et( technologies,(
mention( :( mathématiques,( informatique( et( applications(
aux(sciences,(délivré(par( l’Université(Lille(1( -(France( -( le(
23(octobre(2003,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).777)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

-(Titre(d’ingénieur(diplôme(de(L’Ecole(nationale(supérieure(
des(mines(de(Douai(-(France,(délivré(-(le(17(octobre(2019,(
assorti( du( brevet( de( technicien( supérieur,( spécialité( : 
électromécanique( et( syst,( automatisés,( délivré( par(
le(ministère( de( l’éducation( nationale( -( Maroc( -( le(
24(décembre(2003.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا2 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 2قم)1).775)ص د2 في)3) م دى اآلخرة))77) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Electromé- الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)

:(canique

-(Titre( d’ingénieur( d’Etat( en( électromécanique,( dans( la(

spécialité( machines( électriques,( délivré( par( l’Institut(

polytechnique(d’Odessa(-(ex-URSS(-(le(27(juin(1987,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

من ((7 في) ص د2  ((81.(1 2قم) آسفي  (- مراكش) لوالي  هة   قرا2 

 م دى األولى))77) )1))ين ير)1)1)()ب ملوافقة على قرا2 ع مل)

إقليم الصويرة املقر ملخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية)

ملركز  م عة املزيالت.

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)؛

جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

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

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

)23)سبتمبر)2015()؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)3978.19)الصادر في)8)ربيع اآلخر)1441 

)5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم الصويرة املتضمن إقرار مخطط)

تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة املزيالت))دوار الحرار()

.)AUESS/PDAR/02/2015(املخطط رقم(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *

 قرا2 لع مل إقليم الصويرة)

 بإقرا2 مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية

ملركز  م عة املزيالت

عامل إقليم الصويرة،

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)؛
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وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

بتاريخ)21)ديسمبر)2015)؛

بتــــاريــــخ) البحــــري  والصيــــد  الفــــالحـــــة  وزارة  ممثــــل  رأي  وعلـــى 

6)أكتوبر)2015)؛

دورته) خالل  املزيالت  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)2)ماي)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)5)فبراير إلى)6)مارس)2019 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة املزيالت)

امللحق) ()AUESS/PDAR/02/2015 رقم) )املخطط  لحرار(،) )دوار 

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 استد2اك خطإ وقع ب لجريدة الرسمية عدد)7)68)بت 2يخ
9))من محرم))77) )9))سبتمبر)9)1)())الصفحة عدد)67)9)

ذي من  ((( في) ص د2  ((776.(8 2قم) الداخلية  لوزير   قرا2 
الحجة)771) )3))أغسطس)9)1)()ب ملص دقة على الئحة ذوي)
الحقوق الت بعين للجم عة الساللية أوالد عبد هللا الواقعة)

أ2اضيه  بإقليم سيدي سليم ن ب لدائرة السقوية للغرب.

بدال من):

 الئحة ذوي الحقوق الخ صة ب لجم عة الساللية أوالد عبد هللا

)فرعية شرق وة(

املرجع العقاري التحديد اإلداري)17)الرسم العقاري)20309/ر

2.ب.ت.واالسم الك مل2.ت

28......................................................................

30......................................................................

يقرأ):

 الئحة ذوي الحقوق الخ صة ب لجم عة الساللية أوالد عبد هللا

)فرعية شرق وة(

املرجع العقاري التحديد اإلداري)17)الرسم العقاري)20309/ر

2.ب.ت.واالسم الك مل2.ت

28......................................................................

G234890الفقهي محمد بن املعطي بن صالح29

30......................................................................
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قرا2 2قم 1).)1) م.د ص د2 في 7 2 7)77) )) م 12 1)1))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بتتميم القانون) (72.19 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم)
التنظيمي رقم)02.12)املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) من الدستور،) (92 و) (49 الفصلين)
رقم)1.12.20)بتاريخ)27)من شعبان)1433 )17)يوليو)2020()كما وقع)
املحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة) تغييره وتتميمه،)
2020)وذلك من) 13)فبراير) املسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة في)

أجل البت في مطابقته للدستور)؛

الحكومة) رئيس  السيد  مالحظات  مذكرة  على  اطالعها  وبعد 
املسجلة بنفس األمانة العامة لهذه املحكمة في)19)فبراير)2020)؛

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 
بتاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)
بتاريخ) (1.14.139 الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

أوال)-)فيم  يتعلق ب الختص ص):

ينص في فقرته الثانية على) من الدستور،) (132 حيث إن الفصل)
أن القوانين التنظيمية،)قبل إصدار األمر بتنفيذها تحال إلى املحكمة)
الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور،)مما تكون معه هذه املحكمة)

مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور)؛

ث ني )-)في شأن اإل راءات املتبعة إلقرا2 الق نون التنظيمي):

أن) بامللف،) املدرجة  الوثائق  على  االطالع  من  يبين  إنه،) حيث 
 02.12 بتتميم القانون التنظيمي رقم) (72.19 القانون التنظيمي رقم)
49)و)92  املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين)
في) التداول  جرى  الدستورية،) املحكمة  على  املحال  الدستور  من 
مشروعه باملجلس الوزاري املنعقد في)11)ديسمبر)2019)طبقا ألحكام)
السيد) لدن  من  باألسبقية  إيداعه  وتم  الدستور،) من  (49 الفصل)
وأن) (،2020 يناير) (3 في) رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب 
هذا املجلس لم يشرع في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من)

إيداعه لدى مكتبه ووافق عليه باإلجماع في جلسته العامة املنعقدة في)
28)يناير)2020،)كما تداول في شأنه مجلس املستشارين،)ووافق عليه)
باألغلبية،)في جلسته العامة في)11)فبراير2020،)وفق أحكام الفصلين)

84)و)85)من الدستور)؛

ث لث )-)فيم  يتعلق ب ملوضوع):

حيث إن الدستور،)يسند في فصليه)49))البند األخير()و)92))البند)
تحديد) التوالي،) على  إلى قانون تنظيمي،) الفقرة األولى(،) األخير من 
الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية اإلستراتيجية التي يتم تعيين)
وتتميم الئحة الوظائف التي يتم) املسؤولين بها في املجلس الوزاري،)

التعيين فيها،)في مجلس الحكومة)؛

نظر) على  املعروض  (72.19 رقم) التنظيمي  القانون  إن  وحيث 
 2 هذه املحكمة،)يتكون من مادة فريدة تنص على تتميم امللحق رقم)
املتعلق بالتعيين في املناصب) (02.12 املرفق بالقانون التنظيمي رقم)
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين)49)و)92)من الدستور،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وحيث إن هذا القانون التنظيمي يرمي إلى تتميم الئحتي املؤسسات)
في) العمومية املنصوص عليها  باإلدارات  العليا  العمومية واملناصب 
امللحق رقم)2)املرفق بالقانون التنظيمي رقم)02.12)املشار إليه أعاله،)

وذلك من خالل ما يلي):

من) )أ() إلى البند) »الوكالةالوطنية للتجهيزات العامة«) إضافة) (- (1
امللحق رقم)2)من القانون التنظيمي السالف الذكر الذي يحدد الئحة)
املسؤولين عن املؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم)

في مجلس الحكومة)؛

القطاعية«،) الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  »رؤساء) إضافة) (- (2
من) )ج() إلى البند) التمثيليات اإلدارية الجهوية املشتركة«) »ورؤساء)
امللحق رقم)2)من القانون التنظيمي نفسه والذي يحدد الئحة املناصب)
العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في)

مجلس الحكومة)؛

فيما نص عليه في البند األخير من الفقرة) وحيث إن الدستور،)
92)منه،)من أن)».....)للقانون التنظيمي املشار إليه) األولى من الفصل)
أن يتمم الئحة الوظائف التي يتم) من هذا الدستور،) (49 في الفصل)
التعيين فيها في مجلس الحكومة«،)يكون قد أسند إلى املشرع صالحية)
تقدير ما يندرج منها وما ال يندرج في مضمار املؤسسات العمومية)
وهي صالحية ليس للمحكمة) واملناصب العليا باإلدارات العمومية،)
َبّين) يعتريها خطأ  ال  ممارستها  ما دامت  عليها،) التعقيب  الدستورية 
مما تكون معه اإلضافات املذكورة ليس فيها ما يخالف) في التقدير،)

الدستور)؛

املحكمة الدستو2ية
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لهذه األسب ب):

أوال)-)تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم)72.19)بتتميم)
العليا) املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  (02.12 رقم) التنظيمي  القانون 
92)من الدستور ليس فيه ما يخالف) و) (49 تطبيقا ألحكام الفصلين)

الدستور)؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،)
وبنشره في الجريدة الرسمية.

اإلثنين) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 
7)رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاءات):

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.)))))الحسن بوقنطار.)))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.)))))السعدية بلمير.

محمد أتركين.)))))))))))محمد بن عبد الصادق.)))))))))))موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد املريني.)))))))))))محمد األنصاري.)))))))))))ندير املومني.)))))))))))محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قـرا2 2قم 1).)1) م.د ص د2 في 7 2 7 )77) )) م 12 1)1))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

ملجلس) الداخلي  للنظام  املعدلة  الصيغة  على  اطالعها  بعد 
املستشارين،)على ضوء)قراريها رقم)93.19)م.د و)96.19)م.د،)املحالة)
إليها رفقة كتاب السيد رئيس املجلس املذكور،)املسجل بأمانتها العامة)

في)6)فبراير)2020،)وذلك للبت في مطابقتها للدستور)؛

وبعد االطالع على مذكرتي املالحظات الصادرتين عن السيد رئيس)
واالتحاد) املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريقي  وأعضاء) الحكومة 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين املدلى بهما،)واملسجلتين باألمانة)

العامة املذكورة في)12)و)17)فبراير)2020)؛

وبعد االطالع على باقي الوثائق املدرجة في امللف))؛

وبنـاء)عـلى الـدسـتـور،)الـصادر بـتـنفـيـذه الظـهـيـر الشـريف رقـم)1.11.91 
بتـاريـخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011())؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)
بتاريخ) (1.14.139  الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

وبناء)على قراري املحكمة الدستورية رقم)93.19)م.د،)الصادر في)
املتعلقين) (،2019 2)سبتمبر) م.د الصادر في) (96.19 و) (،2019 9)يوليو)

بالنظام الداخلي ملجلس املستشارين)؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر،)واملداولة طبق القانون)؛

أوال)-)في شأن اإل راءات املتبعة إلقرا2 النظ م الداخلي املح ل):

يبين من الوثائق املدرجة في امللف أن مشروع النظام) حيث إنه،)
وأقره) األخير  هذا  وضعه  املستشارين،) ملجلس  املعدل  الداخلي 
 2020 فبراير) (4 في) بالتصويت باألغلبية في جلسته العامة املنعقدة 
ثم قام) م.د املشار إليه أعاله،) (96.19 ترتيبا ألثر قرار املحكمة رقم)
رئيس مجلس املستشارين بإحالته إلى املحكمة الدستورية للبت في)
مطابقته للدستور،)وذلك طبقا ألحكام الفصل)69)والفقرة الثانية من)
الفصل)132)من الدستور،)ووفقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)22 

من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية)؛

ث ني )-)فيم  يتعلق ب ملوضوع):

حيث إنه،)سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بموجب قرارها)
رقم)93.19)م.د بمطابقة بعض مواد النظام الداخلي املحال للدستور،)
وبعدم مخالفة بعض املواد األخرى للدستور مع مراعاة املالحظات)

التي أبدتها بشأنها،)كما صرحت بعدم مطابقة بعضها للدستور)؛

))-)فيم  يتعلق ب ملواد املط بقة للدستو2):

حيث إن املواد)1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14))الفقرتان األولى)
 والثانية()-)15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20))الفقرات األولى والثانية والثالثة()-

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26))الفقرة األولى()-)27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 
 )الفقرة األولـى()-)33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
 46 - 47 - 48 - 50))الـفقـرة الـثانية()-)51 - 52))باستثناء)الفقرة الثالثة()-
 53 - 55))الفقرة األولى()-)56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68
 )باستثناء)الفقرة الخامسة()-)69 - 70 - 71 - 72 - 73))الفقرة األولى()-
 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81- 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88))الفقرة
 األخيرة()-)89))باستثناء)الفقرة الثانية()-)90- 91))الفقرة األولى()-)92
 )باستثناء)البند األول()-)93- 94))باستثناء)الفقرات األربع األخيرة()-)95 -
- 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 98 - 97 - 96 
119 - 118 - 117 - 116 - 115 - 114 - 113 - 112 - 111 - 110 - 109 
 )الفقرة األخيرة()-)123))الفقرة األخيرة()-)124 - 126 - 127 - 128 -
139  -  138  -  137  -  136  -  135  -  134  -  133  -  132  -  130  -  129 
 )باستثناء)البند األول()-)140 - 141 - 142 - 143 - 144))الفقرة األخيرة(
- 155 - 154 - 153 - 152 - 151 - 150 - 149 - 148 - 147 - 146 - 145 
-  165 -  164 -  163 -  162 -  161 -  160 -  159 -  158 -  157 -  156 
 166 - 167 - 168 - 169 - 170)-))الفقرة األولى()-)171 - 172 - 173 -
-  185  -  184  -  183  -  182  -  180  -  179  -  178  -  177  -175  -174 
 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191)-))باستثناء)البند األول()-)192 -
198  -  197  -  196 (- )الفقرتان األولى والثانية() (- (195  -  194  -  193 
-  200 (- )الفقرات الثانية والثالثة والرابعة() (- (199 (-  )الفقرة األولى()
 201)-))الفقرة األولى)()202 - 203 - 204 - 206 - 207 - 208 - 209 -
220  -  219  -  218  -  217  -  216  -  214  -  213  -  212  -  211  -  210
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 )باستثناء)الفقرة الثانية()-)221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 228 - 229 -
241 - 239 - 238 - 237 - 236 - 235 - 234 - 233 - 232 - 231 - 230 

)الفقرتان الثانية (247 -  246 -  245 -  244 -  242 (-  )الفقرة الثانية()

)الـفقـرتان (250  -  249 (- )الفقرتان األولى والثانية() (248 (-  والثالثة()

 األولى والرابعة()-)251 - 253 - 254))الـفـقرة األولى()-)255 - 257 - 258 -

-  269 -  268 -  267 -  266 -  265 -  264 -  263 -  262 -  261 -  260 

 270 - 273 - 274))باستثناء)الفقرة الثانية()-)275 - 276- 277 - 278

-  284 -  283 -  282 -  281 -  280 -  279 (-  )الفقرتان األولى والثانية()

295 - 294 - 293 - 292 - 291 - 290 - 289 - 288 - 287 - 286 - 285 

 )الفـقرة األولـى()-)296 - 297 - 298 - 299 - 300))الـفـقـرة األخيـرة()-

306  -  305  -  303 (- )الفـقرة األولـى() (302 (- )الفقرة األخيرة() (301 

 )الـفـقرة األولى()-)307))الفقرة األولى()-)308 - 309 - 310 - 311 - 312 -

- 324 - 323 - 322 - 321 - 320 - 319 - 317 - 316 - 315 - 314 - 313 

- 335 - 334 - 333 - 332 - 331 - 330 - 329 - 328 - 327 - 326 - 325 

- 346 - 345 - 344 - 343 - 342 - 341 - 340 - 339 - 338 - 337 - 336 

 347 - 348 - 349 - 350 - 351))الفقرة األولى()-)352 - 353 - 354 -

 355))باستثناء)الفقرة األخيرة)()357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 -

363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369)و)370)من النظام الداخلي)

املعدل،)سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور،)

بموجب قرارها رقم)93.19)م.د املومإ إليه أعاله)؛

))-)فيم  يتعلق ب ملواد غير املخ لفة للدستو2 واملقرونة بمالحظ ت):

 32 26))الفقرة األخيرة()و) 20))الفقرة األخيرة()و) حيث إن املواد)

 55 و) (54 و) )الفقرة األولى() (50 و) (49 و) (37 و) (34 و) )الفقرة األخيرة()

 122 و) )الفقرة الخامسة() (68 و) (64 و) (62 و) (59 و) )الفقرة األخيرة()

و)144))الفقرة األولى()و)199))الفقرة األولى()و)201))الفقرة األخيرة()

)الفقرة األخيرة()سبق) (351 و) (271 و) )الفقرة الثانية() و)220) (205 و)

للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور،)مع مراعاة)

املالحظات التي أبدتها بشأنها)؛

وحيث إنه،)تأسيسا على ما سبق،)ال موجب إلعادة فحص دستورية)

املواد املطابقة واملواد غير املخالفة للدستور،)وذلك مراعاة للحجية)

التي تكتسيها قرارات املحكمة الدستورية طبقا للفقرة األخيرة من)

الفصل)134)من الدستور)؛

3)–)فيم  يتعلق ب ملواد املعدلة):

حيث إنه،)يبين من االطالع على التعديالت املدخلة على باقي مواد)

النظام الداخلي،)املحال إلى املحكمة الدستورية،)أنها تناولت بالحذف)

أو تغيير املضمون أو إعادة صياغة املواد التي صرحت املحكمة بعدم)

قرارها) بمقت�ضى  بشأنها،) مالحظات  أبدت  أو  للدستور  مطابقتها 

رقم)93.19)م.د املشار إليه)؛

وحيث إنه،)قد تم):

- حذف املواد 14 )الفقرة األخيرة( و 52 )الفقرة الثالثة( و 73 )الفقرة 
األخيرة( و 91 )الفقرة األخيرة(، و 94 )الفقرات األربع األخيرة( و 176 
و 215 و 250 )الفقرتان الثانية والثالثة( و 254 )الفقرة األخيرة( 
و 256 )الفقرتان الثانية واألخيرة( و 259 )البند الثالث( و 272 
و 274 )الفقرة الثانية( و 301 )الفقرة األولى( التي سبق للمحكمة 

الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور،

للمحكمة  سبق  التي  املواد  صياغة  إعادة  أو  مضمون  تغيير   -
الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور وهي 7 و 11 و 13 
و 14 )الفقرتان الثانية والثالثة( و 77 و 88 و 89 )الفقرة الثانية( 
و 92 )البند األول( و 119 )الفقرة األولى( و 120 و 121 و 123 و 125 
و 131 و 139 و 170 )الفقرة الثانية( و 181 و 191 )البند األول( 
و 195 )الفقرة األخيرة(، و 198 )الفقرة األخيرة( و 226 و 227 و 240 
و 241 )الفقرة األولى( و 243 و 247 )الفقرة األولى( و 248 )الفقرة 
األخيرة( و 252 و 278 )الفقرة الثانية( و 295 )الفقرة الثانية( 
و 300 )الفقرة األولى( و 302 و 304 و 306 )الفقرة األخيرة( و 307 

و 318 و 355 )الفقرة األخيرة( و 356،

للدستور  املخالفة  غير  املواد  صياغة  إعادة  أو  مضمون  تغيير   -
)الفقرة   26 و  األخيرة(  )الفقرة   20 وهي  بمالحظات  واملقرونة 
األخيرة( و 32 )الفقرة األخيرة( و 34 و 37  و 54 و 55 و 59 و 64 و 68 
)الفقرة الخامسة( و 199 )الفقرة األولى( و 201 )الفقرة األخيرة( 

و 205 )الفقرة األولى( و220 )الفقرة الثانية( و 271 ؛

يبين من فحص كافة التعديالت املدخلة على املواد) وحيث إنه،)
املشار إليها أعاله،)أن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور)؛

لهذه األسب ب):

تق�ضي):

أوال)-)بأن ال موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي املعدل)
أن صرحت) الدستورية  للمحكمة  الذي سبق  املستشارين  بمجلس 

بمطابقتها للدستور)؛

ث ني )-)بأن باقي مواد النظام الداخلي املذكور مطابقة للدستور)؛

ث لث )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس)
املستشارين،)وبنشره في الجريدة الرسمية.

من) (7 وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم اإلثنين)
رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاءات):

اسعيد إهراي.

)عبد األحد الدقاق.)))))))))))الحسن بوقنطار).))))))))))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.))))))))))))السعدية بلمير.

)))محمد أتركين.))))))))))))))))))محمد بن عبد الصادق.))))))))))))موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد املريني.)))))))))))محمد األنصاري.)))))))))))))))ندير املومني.)))))))))محمد بن عبد الرحمان جوهري.
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(77( األول) 2بيع  (( في) ص د2  (83.(9 2قم) »م.أ.ت.1.ب»)  قرا2)

بوضع دفتر تحمالت إلحداث واستغالل) ()(1(9 أكتوبر) (3((

الخدمة اإلذاعية ب لتشكيل الترددي إف.إم)»صول 2اديو»)من)

طرف شركة)»)صول 2اديو ش.م».

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بناء)

 لالتصال السمعي البصري،)خصوصا املادتين)3))املقطع)4()و)4))املقطع)1(

منه)؛

وبناء)على قانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)

كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)13)و)26)و)38)منه)؛

على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم) وبناء)

04.17)املؤرخ في)20)من ربيع اآلخر)1438 )19)يناير)2017()واملتعلق)

السمعية) الخدمات  الترخيص إلحداث واستغالل  باعتماد مسطرة 

البصرية خصوصا املادة)12)منه)؛

على طلب الترخيص إلحداث واستغالل الخدمة اإلذاعية) وبناء)

بالتشكيل الترددي إف.إم)»صول راديو«)الذي توصلت به الهيأة العليا)

لالتصال السمعي البصري بتاريخ)29)ماي)2019)؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

على جلسة االستماع التي عقدها املجلس األعلى لالتصال) وبناء)

»)صول راديو) مع شركة) (2019 أكتوبر) (17 السمعي البصري بتاريخ)

الخدمة) واستغالل  إحداث  مشروع  مضمون  عرض  قصد  ش.م«)

اإلذاعية)»صول راديو«)؛

وبعد املداولة :

يحدد مقتضيات دفتر تحمالت إلحداث واستغالل الخدمة) (- (1

اإلذاعية بالتشكيل الترددي إف.إم)»صول راديو«)التي تقدمها شركة)

»صول راديو ش.م«،)املرفقة نسخة أصلية منه بهذا القرار)؛

يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفتر التحمالت السالف الذكر) (- (2

بالجريدة الرسمية وتبليغهما إلى شركة)»صول راديو ش.م«)؛

لالتصال) األعلى  املجلس  طرف  من  القرار  هذا  تداول  تّم)
1441 2)ربيع األول)  السمعي البصري خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)
البصري) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر  (،)2019 أكتوبر) (31(
والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)
الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 
وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.
عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

*

 *             *

دفتر التحمالت

)الخدمة اإلذاعية)»صول 2اديو»

املقدمة من طرف شركة)»صول 2اديو ش.م»

2مـــوز

يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر):

- الق نون املنظم للهيأة العلي  : القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة 
تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ 21 من ذي 

القعدة 1437 )25 غشت 2016( ؛

- ق نون االتص ل السمعي البصري : القانون رقم 77.03 املتعلق 
باالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

- الهـيأة العلي  : الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ؛ 

- املجلس األعلى : املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ؛

- املتـعـهـــد : شـركة » صول راديو ش.م« الحاصلة على ترخيص من 
أجل تقديم خدمة إذاعية بالتشكيل الترددي إف.إم ؛ 

- الخــدمـة : الخدمة اإلذاعية صول راديو موضوع دفتر التحمالت 
هذا.

تــعــ 2يـــف)

ألجل تطبيق هذا الدفتر،)يراد بما يلي):

خارج) الخدمة التي تكون غالبية برامجها،) (: خدمة غير منقولة)
غير منقولة من برامج خدمة إذاعية أجنبية،) املنوعات املوسيقية،)
وذلك في إطار الشروط املحددة بموجب قرار املجلس األعلى رقم)
املتعلق) ()2007 أكتوبر) (31(  1428 من شوال) (19 الصادر في) (27.07

بالخدمات السمعية البصرية غير املنقولة)؛

املجلس األعلى لالتص ل السمعي البصري
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اإلشهار والرعاية حسب مدلول القانون) (: االتص ل اإلشــه 2ي)

رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه.

ُمــْعــلـِـن):)كل شخص يربطه باملتعهد التزام تعاقدي للترويج التجاري)

السمه أو عالماته أو منتوجاته أو خدماته أو أنشطته أو منجزاته،)

كيفما كان شكل الخطابات اإلشهارية املستعملة.

الباب األول

معطي ت ع مة تتعلق ب لترخيص والخدمة واملتعهد

املادة األولى

موضوع الترخيص)

إذاعية) خدمة  واستغالل  إحداث  الترخيص  من  الغرض 

موضوعاتية،)كما عرفها قانون االتصال السمعي البصري،)تتمحور)

أساسا حول املوسيقى والترفيه،)وتبث بالتشكيل الترددي إف.إم.)

يمكن بث الخدمة األرضية بطريقة مماثلة عبر االنترنيت واألقمار)

االصطناعية،)في الوقت نفسه و/)أو بفارق في التوقيت،)دون أن يؤثر)

ذلك،)في أي حال من األحوال،)على وحدة الخدمة كما تحددها شروط)

البث والتغطية في دفتر التحمالت هذا.

املادة)2 

مدة الترخيص وتغيير مقتضي ته

من) تحتسب  سنوات  ()5( خمس) ملدة  للمتعهد  الترخيص  ُيمنح 

يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة) تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص.)

القانون) كما ينص على ذلك  الترخيص،) متطلبات تغيير مقتضيات 

املتعلق باالتصال السمعي البصري.

أو) الترخيص  يمكن للمجلس األعلى أن يقوم بتغيير مقتضيات 

)بسبب واحد أو أكثر من)
ً
دفتر التحمالت عندما يكون هذا التغيير مبررا

األسباب التالية:

- تغيير اإلطار القانوني املطبق على إحداث و/أو استغالل خدمات 

االتصال السمعي البصري ؛

- تغيير شرط أو عدة شروط بالقانون أو الواقع ؛

- التطور التكنولوجي املتعلق بصفة خاصة باألنماط والدعامات 

التكنولوجية للبث ؛

- توسيع نشاط الخدمة بطلب من املتعهد.

كلما كان من شأن تغيير مقت�ضى أو عدة مقتضيات من الترخيص)

التأثير على مقت�ضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحمالت،)تعتبر هذه)

الجديدة) املقتضيات  اتجاه  نفس  في  القانون،) بقوة  مغّيرة  األخيرة 

للترخيص.

بمقت�ضى) إجراؤه،) ُيزمع  تغيير،) بكل  املتعهد  العليا  الهيأة  خِبر 
ُ
ت

رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم داخل أجل معقول قبل تاريخ)

سريان مفعول ذلك التغيير،)ويتضمن تبليغ التغيير اإلشارة على األقل)

إلى أسباب التغيير واملقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.)

املادة)3

)تقديم املتعهد والشروط الق نونية الج 2ي به  العمل

املتعهد هو شركة)»صول راديو))ش.م«)شركة مساهمة خاضعة)

 139983 رقم) تحت  التجاري  السجل  في  مقيدة  املغربي،) للقانون 

غرضها االجتماعي:

- استغالل الخدمات السمعية البصرية والرقمية في املغرب وفي 

الخارج ؛

- اتصال السمعي البصري ؛

- أي نشاط لتنظيم الحفالت ؛

- أي نشاط تجاري، اتصاالت ،تسويق ،إعالن ورعاية ؛

السمعية  واملحتويات  املوسيقية  األعمال  وتوزيع  ونشر  إنتاج   -

البصرية ؛

املتعهد ضمن مساهميه أي مساهم في وضعية تسوية) ال يضم 

قضائية أو تصفية قضائية.

يمتنع املتعهد عن القيام،)بنفسه أو بواسطة شخص ذاتي أو معنوي)

ينتمي إليه،)بالتسيير الحر ألصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد)

آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض االجتماعي.
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قانون) في  عليها  املنصوص  القيود  مراعاة  املتعهد  على  يتعين 

االتصال السمعي البصري،)خصوصا املواد)20،)21)و22)منه.

األولوية في املوارد البشرية،) بإعطاء) بشكل دائم،) يلتزم املتعهد،)

لحاملي الجنسية املغربية،)بمن فيهم املسيرين.

الباب الثاني

 مب دئ والتزام ت ع مة

الفصل األول

مب دئ ع مة

املادة)4

)حرية االتص ل السمعي البصري

إطار) في  الحرية  هذه  وتمارس  حر.) البصري  السمعي  االتصال 

احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.)

املادة)5

املسؤولية التحريرية

يتحمل املتعهد كامل املسؤولية بخصوص مضامين البرامج التي)

مع مراعاة مقتضيات الفصلين الثاني) يضعها رهن إشارة الجمهور،)

والثالث أسفله من هذا الباب،)ما عدا في حالة تالوة البالغات الرسمية)

بطلب من سلطة عمومية.

املادة)6

التحكم في البث

يلتزم املتعهد،)في جميع األحوال،)بالتحكم في البث.)

الضرورية) اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  ويتخذ 

في) عليها  املنصوص  والقواعد  للمبادئ  البرامج  احترام  لضمان 

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)7

ضم ن التعبير التعددي عن تي 2ات الفكر والرأي

يلتزم املتعهد بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي،)

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.)

املادة)8

)ضم ن التعددية الثق فية واللغوية

يلتزم املتعهد باعتماد برمجة تعكس تنوع وتالحم مقومات الهوية)

الوطنية والتعددية اللغوية.)

الفصل الثاني

 التزام ت تتعلق بأخالقي ت البرامج

املادة)9

نزاهة األخب 2 والبرامج

1.9)يطبق مبدأ مراعاة نزاهة األخبار على مجموع برامج الخدمة)

املقدمة من طرف املتعهد.

يتعين على املتعهد التحقق من مصداقية الخبر،)خصوصا باللجوء)

ينبغي ذكر مصادر) إلى مصادر متنوعة وموثوقة،)وفي حدود املمكن،)

الخبر.

يلتزم املتعهد كذلك بضمان توازن الخبر حين اإلخبار عن موضوع)

نزاعي بإعطاء)الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع.)وفي حالة)

بسبب) لم يتمكن من نقل كل التيارات واملواقف في نفس البرنامج،)

في أقرب حلقة ممكنة) بنقلها  يقوم  للحصول عليها،) صعوبة مادية 

لنفس البرنامج،)وفي هذه الحالة يلتزم املتعهد باإلفصاح عن األسباب)

الكامنة وراء)ذلك.

مراعاة) يتعين  العمومية،) واألحداث  الوقائع  على  التعليق  عند 

بنزاهة) أو االستصغار واملساس  املبالغة  الحياد وتجنب كل أشكال 

الخبر.

املتعهد) على  يتعين  للجمهور،) أو  ملدعوين  الكلمة  تعطى  عندما 

الحرص على التوازن في تناول الكلمة،)في إطار احترام التعبير التعددي)

إشراك) عليه  يتوجب  كما  والرأي.) الفكر  اتجاهات  مختلف  عن 

متدخلين ذوو كفاءة في البرامج التي تتطرق إلى مواضيع مجتمعية،)

خصوصا) املتلقي،) والجمهور  للمشاركين  بالنسبة  حساسية  ذات 

عندما يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة أو)

حالة معاناة شخصية.

عند اللجوء)إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو امليكرو-

طروطوار،)ينبغي عدم تقديمه على أنه يمثل الرأي العام أو مجموعة)

بعينها،)كما يتوجب الحرص على توازنه بحيث ال يصب كله أو جله في)

تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين،)كما ينبغي عدم تغليط املستمع)

بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبين.
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عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج،)

يتعين اإلفصاح عن مصدرها.

يتعين الحرص على تعددية تيارات) عند تقديم قراءة للصحف،)

الرأي،)خصوصا السياسية منها.

2.9)يحرص املتعهد على تجنب كل خلط ما بين اإلخبار والترفيه.)

بينهما.) التمييز  يتوجب  معا،) الصنفين  البرنامج  يتضمن  عندما 

توضع البرامج اإلخبارية تحت مسؤولية صحفيات وصحفيين مهنيين.

يحرص املتعهد على أن تنجز البرامج اإلخبارية التي يبثها في) (3.9

ظروف تضمن استقالليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سيا�ضي)

أو مجموعة مصالح.

يحرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم في البرامج)

واحترام املبدأ العام) موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة،) اإلخبارية،)

من) والتعليق،) من جهة،) الذي يق�ضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع،)

ويسهر املتعهد كذلك على تقيد املستشارين واملحللين) جهة أخرى.)

تقديم) في  يساهمون  عندما  واملوضوعية  بالحياد  معه  املتعاقدين 

وتنشيط البرامج التي يبثها.

تغطية أو) في إطار نشراته اإلخبارية،) عندما يقدم املتعهد،) (4.9

تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سيا�ضي أو منظمة نقابية)

أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية،)يتعين عليه باألخص من خالل)

االلتزام باالعتدال في األهمية املعطاة للحدث املعني أن يحرص على أن)

تكت�ضي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

املادة)10 

احترام حقوق األشخ ص)

1).))-)في ب ب احترام كرامة اإلنس ن

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام،)ال يمكن التنازل)

عنها بمقت�ضى اتفاقات خاصة ولو بموافقة الشخص املعني.)

يلتزم املتعهد بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان وحقوقه)

كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا.

1).))-)في ب ب حظر التمييز والتحريض على الكراهية

يلتزم املتعهد على حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية)

أو العنف في البرامج التي يبثها.))

كما يلتزم املتعهد بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس)

أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء)االجتماعي أو الجغرافي أو)

اإلعاقة أو أي وضع شخ�ضي مهما كان.

1).3)-)في ب ب احترام الحقوق الشخصية والحي ة الخ صة

يحترم املتعهد حقوق الشخص املتعلقة بحماية حياته الخاصة.

بأخذ) املتعهد  يلتزم  اإلخبار،) في  الجمهور  بحق  اإلخالل  دون 

االحتياطات الضرورية عند بث تصريحات يصعب تحملها أو شهادات)

تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص.

من برنامج يتضمن مشاهد) يجب أن يكون كل برنامج أو جزء) (

يصعب تحملها من طرف الجمهور مسبوقا بتحذير يقدم بلغة البرنامج)

املعني.)

1).7)-)في ب ب إشراك األشخ ص في وضعية إع قة

يحرص املتعهد على إشراك األشخاص في وضعية إعاقة في البرامج)

وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن البرامج الحوارية.

يلتزم املتعهد بمراعاة احترام شعور وكرامة وحقوق األشخاص)

في وضعية إعاقة أثناء)تمثيل وإظهار قضايا اإلعاقة بمختلف أنواعها،)

التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)11

مح 2بة الصو2 النمطية الق ئمة على

التمييز بين الجنسين ونشر ثق فة املس واة

يلتزم املتعهد):

- بالنهوض بثقافة املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب 

الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة 

وصورتها ؛

- بعدم الحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد املرأة 

أو االستغالل والتحرش بها ؛
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- بالحرص على إعمال مبدأ املناصفة في املشاركة في كل البرامج ذات 

الطابع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيرها ؛

املادة)12

)حم ية الجمهو2 الن �ضئ

يسهر املتعهد على أن تحترم برامجه حقوق الطفل كما هي متعارف)

عليها كونيا.

)).))-)في ب ب بث محتوى متضمن للعنف)

لألطفال) املوجهة  البرامج  تتضمن  أال  على  املتعهد  يحرص 

واملراهقين عنفا،)كيفما كانت طبيعته.

النا�ضئ) الجمهور  لحماية  الضرورية  االحتياطات  املتعهد  يتخذ 

أو شهادات) عندما يتم بث بعض التصريحات التي يصعب تحملها،)

تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص،)في النشرات والبرامج اإلخبارية)

والحوارية والبرامج األخرى.)يجب تحذير الجمهور بذلك مسبقا.

)).))-)في ب ب حظر تمجيد العنف واإلقص ء

يلتزم املتعهد بعدم تمجيد العنف والتشجيع عليه،)بشكل صريح)

أو ضمني أو تقديمه على أنه حل للنزاعات.

صريح) بشكل  النا�ضئ،) الجمهور  تحريض  بعدم  املتعهد  يلتزم 

شأنها) من  أو  قانونية  غير  تصرفات  أو  سلوكيات  على  أو ضمني،)

اإلضرار بهم بصفة عامة،)وبعدم تهوين هذه السلوكيات والتصرفات)

في نظرهم،)كما يلتزم بحثهم على املواطنة والتسامح واحترام االختالف)

ومخالفة) العنف  ألخطار  وينبههم  املشترك  العيش  وقيم  وشروط 

القوانين.

واملراهقين) لألطف ل  الخ صة  والحي ة  الهوية  حم ية  (– (3.((

في وضعية صعبة

معقدة) اجتماعية  ظواهر  تعالج  التي  البرامج  في  املتعهد  يلتزم 

أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة تهم األطفال واملراهقين بحماية)

الجمهور النا�ضئ والحفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال والقاصرين)

املعنيين،)بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،)بهذه الظواهر والوضعيات)

املعالجة في هذه البرامج.

في إطار برامجه على االمتناع عن بث شهادات) يحرص املتعهد 

أطفال يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة،)إال إذا كان)

ذلك يخدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من ضمان حماية تامة)

لسرية هويتهم مع الحصول،)قدر املستطاع،)على موافقة ولي أمرهم.)

يسهر املتعهد من باب احترام كرامة اإلنسان وحرمة األسر على)

العائالت املعنية عند بث محتوى) مراعاة مصلحة ومشاعر أطفال 

صوتي أو شهادات ألشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية أو عائلية)

ومعالجتها.

)).7)–)في ب ب التربية اإلعالمية

برامج) من خالل  و/أو  يبثها  التي  املضامين  عبر  املتعهد،) يساهم 

مخصصة لهذا الغرض،)في التربية على اإلعالم بما يساهم في ضمان)

استعمال آمن ونقدي لوسائل االعالم.)

املادة)13

ضوابط البرامج الصحية

يلتزم املتعهد باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها)

العمل،)والسيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة بالبرامج)

التي تتناول موضوع الصحة.)

املادة)14

حقوق املش 2كين في البرامج وهوية حم ية األشخ ص

عند طلب مشارك عدم الكشف عن هويته في برامج،)يمتنع املتعهد)

عن إعطاء)مؤشرات تمكن من تحديد هوية هذا الشخص،)بما في ذلك)

إسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية)

تمكن من التعرف عليه.

يحرص املتعهد أيضا خالل البرامج املباشرة التي تتطلب حماية)

هوية األغيار،)على أال يكون من شأن التصريحات املشاركين التمكين)

قبل) بذلك  املشاركين  إخبار  يتم  األشخاص.) تلك  هوية  تحديد  من 

يلتزم املتعهد بالتدخل) في حالة وقوع تجاوز،) مشاركتهم في البرامج.)

فورا،)لوقف تلك التصريحات.

املادة)15

)قرينة البراءة وتغطية املس طر القض ئية

يلتزم املتعهد في برامجه باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية)

الجاري بها العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة)

باحترام مبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة واحترام املساطر)

القضائية.)
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الفصل الثالث

 التزام ت ع مة

املادة)16

)التزام ت تج ه السلط ت العمومية وحق الرد

10)من قانون االتصال السمعي البصري،) طبقا ملقتضيات املادة)

يلتزم املتعهد ببث ما يلي:

- إنذارات السلطات العمومية وكذا البالغات املستعجلة الهادفة 

إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام ؛

منح  مع  العليا  الهيأة  من  بطلب  الرسمية  التصريحات  بعض   -

السلطة العمومية املسؤولة عن ذلك التصريح، عند االقتضاء، 

بث  تطلب  التي  السلطة  وتتحمل  للبث.  مالئمة  زمنية  حصة 

التصريح مسؤوليتها عنه ؛

- بث بيان حقيقة أو جواب بقرار من املجلس األعلى.

املادة)17

)احـتـرام حــقـوق الـمـؤلـف والـحقـوق الـمجــ و2ة)

يبثها،) التي  البرامج  أجزاء) أو  البرامج،) تحترم  بأن  املتعهد  يلتزم 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واملتعلقة بحقوق)

املؤلف والحقوق املجاورة.

يلتزم املتعهد باتخاذ املقتضيات والتدابير الالزمة لهذا الغرض،)

املخصصة) الزمنية  الحصص  الحتساب  نظام  بإحداث  خصوصا 

ألعمال كل مؤلف.

املادة)18

)اإلخب 2 بأثمنة الخدم ت)»التيليم تيكية»)أو اله تفية زائدة الثمن))

ُيخبر املتعهد الجمهور بصفة واضحة،)بالثمن الواجب أداؤه مقابل)

تقدم) استعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية معروضة زائدة الثمن.)

هذه املعلومة في بداية البرنامج املعني وكلما تمت الدعوة الستعمال)

هذه الخدمة.

املادة)19

)التم 1 اإلحس ن العمومي

يلتزم املتعهد بعدم إعالن أو إذاعة التماس لإلحسان العمومي إال)

ويتم اإلعالن عن رقم هذا اإلذن) بإذن السلطات العمومية املعنية،)

خالل البرنامج،)كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثالث

التزام ت خ صة وخص ئص البرمجة

الفصل األول

اإلنت ج والبرمجة 

املادة)20

)املس همة في تنمية اإلنت ج السمعي البصري الوطني

يلتزم املتعهد باملساهمة في تنمية اإلنتاج املوسيقي الوطني.)

يخصص املتعهد ابتداء)من انتهاء)السنة األولى املوالية لسنة منح)
على األقل من مدة بث البرمجة املوسيقية للقطع) (%40 الترخيص)
املؤلفة أو املؤداة أو املنتجة من طرف فنانين مغاربة أو ذوي أصول)

مغربية.

يلتزم املتعهد باستثمار)5%)من رقم معامالته السنوي املحقق من)
الخدمة،)موضوع دفتر التحمالت هذا،)على النحو التالي):

- مواكبة العروض املوسيقية الحية في املغرب، املخصصة لألغنية 
املغربية؛

- إنتاج أعمال إذاعية تثمن األغنية املغربية وفنانينها، وكذا مختلف 
التيارات الفنية والثقافية بشكل عام ؛

- إنتاج األغاني التي تندرج في سياق األعمال الجمعوية والتوعوية.

املادة)21

)الخص ئص الع مة للبرمجة

يلتزم املتعهد،)ابتداء)من تاريخ إعمال الخدمة،)ببثها،)دون انقطاع،)
أربع وعشرين))24()ساعة في اليوم.

تمثل املوسيقى)80%)من مجموع البرامج التي تبثها الخدمة.)

يتم بث البرامج أساسا باللغات الوطنية واللهجات املغربية.

الفصل الثاني

 االتص ل اإلشه 2ي 

الـمــادة)22

)شروط بث اإلشه 2)

)). ))-)شروط إد2اج الوصالت اإلشه 2ية

يجب أن تكون الوصالت اإلشهارية التي تتضمن خطابا أو عدة)
خطابات إشهارية سهلة التمييز ومعزولة بوضوح عن باقي البرامج)
بواسطة إشارات صوتية خاصة)»جينريك)Générique«)مميزة لإلشهار)
ال تقل مدتها عن ثانيتين))2()قبل بث الخطاب اإلشهاري وبعده،)يتم)

التعرف عليها بمميزاتها الصوتية.

تسمح) وأال  (
ً
إشهارا الذكر  السالفة  اإلشارات  تتضمن  أال  يجب 

بتحديد معلن.
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منها) واحدة  كل  تتضمن  إشهارية  بث وصالت  للمتعهد  يرخص 

18)دقيقة في كل) خطابا أو عدة خطابات إشهارية في حدود ال تتعدى)

ساعة).

)للمعاير)
ً
يجب أن يكون مستوى صوت الوصلة اإلشهارية مطابقا

البرنامج) املستوى  هذا  يفوق  وأال  (،)2 رقم) امللحق  )أنظر  الدولية)

السابق والالحق لها.

)).)–)اإلشه 2 غير املعلن واملمنوع

يلتـزم املتعهـد بعدم بث اإلشهـار غير املعلن واإلشهار املمنوع،)كما)

ورد تعريفهما في املادة)2)من قانون االتصال السمعي البصري.

مع مراعاة املقت�ضى))أعاله من هذه املادة ودون اإلخالل بمقتضيات)

املنشطون) يحرص  عنه،) املعلن  غير  واإلشهار  املمنوع  اإلشهار 

للتواصل حول) في برنامج معين  عند استضافة مدعوين يتدخلون 

ممتلكات،)منتوجات أو خدمات ينتجونها أو يشاركون في إنتاجها،)أن)

ينحصر التواصل فقط في إخبار الجمهور.)يلتزم الصحفيون ومقدمو)

ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه األخيرة،)كما يلتزمون بالنزاهة)

والحياد مع الحرص على أن تكون خطابات املدعوين أو املتدخلين)

الخارجيين تستجيب فقط لهدف إخبار الجمهور.))

الـمــادة)23

)شروط 2ع يـة البـرامـج)

يجب اإلشارة إلى الراعي بهذه الصفة صراحة في بداية و/)أو نهاية)

ويمكن لهذه اإلشارة أن تتم من خالل ذكر أو عرض اسم) البرنامج.)

الراعي،)أو اسمه التجاري،)أو قطاع نشاطه،)أو منتوجاته،)أو عالماته)

التجارية مثل املميز الصوتي املرتبط باسمه عادة.

عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء) (

يسمح فقط بتوزيع منتوجات) من هذا الصنف ضمن أحد البرامج،)

أو خدمات الراعي مجانا على املستفيدين في شكل جوائز.

بداية في  اإلشهارية  املقدمة  الراعي ضمن  إلى  اإلشارة   باستثناء)

ال يجوز ذكره خالل البرنامج املرعى وفي سياق) و/أو نهاية البرنامج،)

إال إذا كان هذا الذكر ال يصاحبه أي) الوصالت اإلعالنية للبرنامج،)

حث على االستهالك أو إعالن ذي طبيعة تبريرية أو ترويجية.

أو استئجار) الرعاية الحث على شراء) يجب أال يكون من شأن 
منتجات أو خدمات الراعي أو الغير.

الـمــادة)24

التزام ت خ صة ب إلشه 2 والرع ية

األطراف) كل  ازاء) التحريرية  استقالليته  بضمان  املتعهد  يلتزم 
وخاصة املعلنين والرعاة) األخرى والسيما املجموعات االقتصادية،)
وبعدم السماح لهم بالتدخل في مضامين وبرمجة البرامج التي يبثها على)

الخدمة.))

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ املداخيل املحصل عليها بطريقة مباشرة)
أيا كانت الصفة وكيفما كان عدد) أو غير مباشرة من نفس املعلن،)
منتوجاته وخدماته،)30)باملائة من رقم املعامالت اإلشهاري السنوي)

الصافي للمتعهد.)

أي إشارة إلى معيار أو عالمة تمييزية تشير إلى الجودة يجب أن)
لها) املهنية املخول  املنظمات  أو  العمومية  السلطات  تحمل موافقة 

ذلك،)طبقا للتشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.

الباب الرابع

 قواعد تقنية

الـمــادة)25

)مقتضي ت ع مة)

املصلحة) إطار  في  األساسية،) املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 
تشغيل) وسالمة  ومستخدميه،) املستعملين  لضمان سالمة  العامة،)
والتجهيزات) للخدمات  الداخلي  والتشغيل  عليها  والحفاظ  الشبكة 
الطرفية،)وحماية وسالمة وصحة املعطيات،)وحماية البيئة واألخذ)
بعين االعتبار متطلبات التعمير وإعداد التراب،)كما يلتزم الوقاية من)
كل التداخالت بين أنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة)

األرضية والفضائية األخرى.

يتعلق) فيما  األساسية  التقنية  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

القوة) حالة  وباستثناء) اإلطار  هذا  في  الخدمة.) واستغالل  بجودة 

وجودة) الخدمة  استمرارية  ضمان  املتعهد  على  يتعين  القاهرة،)

اشتغال) على  باستمرار  املحافظة  على  ويحرص  املطلوبة  الخدمات 

القوانين) إطار احترام  في  وذلك  مجموع تجهيزاته على أكمل وجه،)

التقنيات،) )األمن،) املجاالت) كل  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمات 

البيئة والتعمير إلخ.(.

واإلرسال) لإلنتاج  بنيـات  بوضع  خاصة،) بصفة  املتعهد  يلتزم 

لضمان استمرارية وجودة الخدمة،)ويلتزم باملحافظة باستمرار على)

سالمة اشتغال تجهيزاته وأنظمته،)وال سيما ضمان):
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- معدات وأنظمة تقنية للتحكم في البث ؛

- تجهيزات كهربائية بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- تجهيزات للوقاية من الصواعق ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات.

الالزمة) التقنية  واألجهزة  الوسائل  باستعمال  املتعهد  يلتزم 

لضمان جودة االستماع للمستمعين وإخبارهم بمعايير البث التقنية)

الضرورية الستقبال الخدمة.)

يلتزم املتعهد بوضع بنيـات نقل وبث تضمن سالمة املستعملين)

وكذا سالمة تشغيل هذه البنيات لضمان استمرارية وجودة الخدمة،)

مع ضمان):

- نظام للتشوير الليلي؛

- أنظمة للوقاية من الصواعق ؛

- أنظمة لحماية  املعلومات ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات ؛

- أنظمة بديلة كافية وفعالة على مستوى مكونات بنيات اإلنتاج 

النقل والبث ؛

- أنظمة بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- معدات خاصة بسالمة املواقع واألجهزة ؛

- تهيئة املواقع والتجهيزات بطريقة تضمن لألماكن املجاورة عناية 

مع  الليلية  اإلضاءة  الضارة،  األعشاب  إزالة  األسيجة،  خاصة: 

البيئة والقيمة الجمالية لألماكن ووفق الشروط األقل  احترام 

ضررا بالنسبة لألمالك الخاصة وامللك العام.

يتعين على املتعهد تسجيل كل برنامج كامال واالحتفاظ به ملدة)

سنة على األقل؛)وفي حالة ما إذا كان البرنامج املذكور أو أحد عناصره)

القانونية) النصوص  احترام  أو شكاية تخص  للرد«) »حق  موضوع)

والتنظيمية الجاري بها العمل،)يحتفظ بالتسجيل ألطول مدة يمكن)

أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

الـمــادة)26

شروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة الـت بـعة للملـك الع م)

يلتزم املتعهد بالسماح،)عند الحاجة،)باالستعمال املشترك لبنياته)
التحتية ومواقع بثه،)إذا كانت هذه التجهيزات تتوفر على طاقة كافية،)

شريطة أال يضر هذا االستعمال بمصالحه.

للبنيات) املشترك  االستعمال  وكيفيات  شروط  تحدد  أن  يجب 
املتعهدين) بين  تبرم  اتفاقيات  بمقت�ضى  البث  وملواقع  األساسية 

املعنيين،)وتوجه نسخة من هذه االتفاقيات،)فورا،)إلى الهيأة العليا.

يجب أن يكون كل رفض لالستعمال املشترك،)يواجه به املتعهد)
طلب متعهد آخر،)معلال،)وأن يتم تبليغه فورا إلى الهيأة العليا.

الـمــادة)27 

شروط اسـتـعم ل املوا2د الراديو كهرب ئية

يلتزم املتعهد بإخبار الهيأة العليا من أجل املصادقة،)داخل أجل)
من تاريخ الحصول على الترخيص،) ابتداء) (، ()02( ال يتجاوز شهرين)
بمواصفات املوقع))املعطيات الجغرافية،)العنوان،)خريطة الولوج...(.

من) املقترح  املوقع  على مواصفات  باملوافقة  العليا  الهيأة  تقوم 
حسب التغطية) (، ()02( طرف املتعهد داخل أجل ال يتجاوز شهرين)
املوارد) باستعمال  املتعلقة  والدولية  الوطنية  واملتطلبات  املتوقعة 

الراديو كهربائية.)وتخبر املتعهد بنتائج الدراسة املشار إليها.

التقنية) املواصفات  مع  الترددات  بتعيين  األعلى  املجلس  يقوم 
والجغرافية املحددة للمواقع املصادق عليها في قرارات املجلس األعلى،)
)لجدول االنتشار كما)

ً
وتتم هذه التعيينات من أجل استخدامها طبقا

هو محدد في امللحق رقم)1)من هذا الدفتر.

البث) بأنماط  املتعلقة  التقنية  الخاصيات  بتطبيق  املتعهد  يلتزم 
الوسائل) جميع  وباستخدام  الترددات  تعيين  قرارات  في  املتضمنة 
التداخالت) وكل  التشويش  من  للوقاية  الضرورية  التكنولوجية 
املحتملة مع شبكات االتصـاالت وشبكات البث اإلذاعـي والتلفـزي.)كما)
ٍح)راديو كهربائي«))Filtre(RF()Radiofréquences)على)

ّ
أن تثبيت)»ُمرِش

مستوى مخرج جهاز البث يعتبر ضروريا.

الـمــادة)28

الجدولة الزمنية لنشر شبكة البث

)ال يمكن للمتعهد استعمال الترددات الراديو كهربائية املخصصة)
له ألي استعمال آخر غير االستعمال املنصوص عليه في القانون ودفتر)
املواصفات) وتحدد  الترددات،) تعيين  قرارات  وكذا  هذا  التحمالت 
التقنية للترددات املعينة للمتعهد في قرار أو قرارات تعيين الترددات.

يعمل املتعهد على تحديد وتعيين مواقع املحطات التي سيستخدمها)
إلحداث شبكة البث مع السهر على أال تكون هذه املواقع بعيدة عن)
1)من دفتر) املحطات املرجعية كما هي محددة في جدول امللحق رقم)
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التحمالت هذا،)ويسهر املتعهد على إنجاز الخبرة الضرورية من أجل)

اقتراح املوقع الذي يضمن تغطية أمثل مقارنة مع تلك التي كانت)

متوقعة.

بمقت�ضى قرار املجلس األعلى) في أي وقت،) تحتفظ الهيأة العليا،)

املتطلبات) تقتضيها  التي  للبث  التقنية  املواصفات  تغيير  بإمكانية 

الوطنية والدولية من أجل استعمال أمثل للموارد الراديو كهربائية.

الباب الخامس

 الحك مة الجيدة واملراقبة والتتبع

املادة)29

)الضبط الذاتي

تبليغ) تاريخ  من  ()6( أشهر) ستة  مدة  انتهاء) قبل  املتعهد،) يقوم 

على توجهاته التحريرية) باعتماد ميثاق لألخالقيات بناء) الترخيص،)

املتعارف) األخالقية  والقواعد  القيم  بمجموع  التذكير  ويتضمن 

دون اإلخالل بالقواعد) عليها التي تحكم مختلف البرامج التي يبثها،)

املنصوص عليها في هذا الدفتر.

املطبقة على) كما يتضمن امليثاق قواعد لتفادي حاالت التنافي،)

مستخدميه وعلى أعضاء)أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.)

يبلغ هذا امليثاق إلى املجلس األعلى خالل الثالثين))30()يوما املوالية)

النقضاء)أجل ستة))6()أشهر املحدد في الفقرة األولى من هذه املادة.

يخبر املتعهد املجلس األعلى بالتدابير واآلليات التي يضعها قصد)

احترام ميثاق األخالقيات وضمان تفعيله في املضامين التي يتم بثها.

املادة)30

املراقبة والتتبع

املعلومات) العليا،) الهيأة  إشارة  رهن  يضع  بأن  املتعهد،) يلتزم 

والوثائق الضرورية من أجل القيام بمهامها،)وذلك في إطار األشكال)

واإلجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.

املادة)31

مسك مح سبة تحليلية

يمسك املتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد املوارد وتوزيع)

خدمة) كل  ونتائج  والعائدات  والتكاليف  واالستثمارات  التمويالت 

مقدمة.

الباب السادس

العقوب ت

الـمــادة)32 

العقـوب ت الــم ليـة

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به)

يمكن للمجلس األعلى أن يقرر في حق املتعهد عقوبة مالية) العمل،)

يتالءم مبلغها مع طبيعة املخالفة املرتكبة،)دون أن تتجاوز نسبة)%0,5 

من رقم املعامالت الذي حققه املتعهد خالل آخر سنة مالية.)وفي حال)

)تطبق النسبة)
ً
عدم توفر معلومات عن رقم املعامالت املشار إليه سلفا

ترشيح) ملف  في  املتضمنة  اإلشهارية  التوقعات  أساس  على  أعاله 

املتعهد والذي تم قبوله.

إال أن املجلس األعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها املخالفة)

على املتعهد ربحا غير مبرر،)عقوبة مالية تساوي،)كحد أق�ضى،)ضعف)

الربح غير املبرر املحصل عليه.)ولهذه الغاية يتعين على املتعهد أن يضع)

وفي حالة) رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات املتعلقة بهذا الربح.)

العود،)يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثالثة أضعاف الربح غير املبرر)

املحصل عليه من املخالفة.

تدفع الغرامة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء)من تاريخ تبليغ قرار)

إلى الهيأة العليا دون تأخير) ويتم إرسال إثبات األداء) املجلس األعلى.)

مقابل إشعار بالتوصل.)

طبقا) العليا  الهيأة  لفائدة  املستحقة  الديون  تحصيل  يتم 

للمقتضيات التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

يمكن للمجلس األعلى أن يلزم املتعهد بإعالن العقوبة الصادرة في)

حقه على خدمته.

الـمــادة)33

العقـوب ت غـيـر الـم لـيـة)

على) املطبقة  املقتضيات  بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  في 

الخدمة أو على املتعهد،)ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها)

أعاله،)يمكن للمجلس األعلى أن يصدر في حق املتعهد،)باعتبار خطورة)

املخالفة،)إحدى العقوبات التالية:)

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من برامج الخدمة ملدة شهر على األكثر؛

- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أق�ضى ؛

- سحب الترخيص.
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أن يلزم املتعهد بإعالن) يمكن للمجلس األعلى،)عالوة على ذلك،)

العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.

الباب السابع

أحك م خت مية وانتق لية 

املادة)34

املق بـل الــم لي

درهم دون احتساب) (995.000 العليا مبلغ) للهيأة  املتعهد  يؤدي 

الرسوم)))تسعمائة وخمس وتسعين ألف درهم()قبل منحه الترخيص،)

برسم املقابل املالي،)وال يترتب عن فعل التجديد الضمني للترخيص أي)

مقابل مالي.

املادة)35

األت وى

األتاوى املتعلقة باستغالل الترددات الراديو) يلتزم املتعهد بأداء)

كهربائية التابعة للملك العام للدولة،)وفقا للشروط وحسب الكيفيات)

والتنظيمية) القانونية  للمقتضيات  طبقا  العليا  الهيأة  تحددها  التي 

الجاري بها العمل.

من) (33 دون اإلخالل بالعقوبات املالية املنصوص عليها في املادة)

يمكن أن يقرر املجلس األعلى سحب الترددات الراديو) هذا الدفتر،)

وفق) اإلتاوات  أدائه  عدم  حالة  في  املتعهد  يستعملها  التي  كهربائية 

الشروط التي يحددها.

املادة)36

وحدة دفتر التحمالت

تعد الوثائق املرفقة بهذا الدفتر جزءا ال يتجزأ منه.

املادة)37

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ الترخيص.)ويبقى)

ساري املفعول إلى حين انتهاء)صالحية الترخيص املتعلق به.

املادة)38

النشر في الجريدة الرسمية

ينشر دفتر التحمالت هذا بالجريدة الرسمية.

(77( األول) 2بيع  (( في) ص د2  (87.(9 2قم) »م.أ.ت.1.ب»)  قرا2)

))3)أكتوبر9)1)()بمنح الترخيص من أ ل إحداث واستغالل)

الخدمة اإلذاعية ب لتشكيل الترددي إف.إم)»صول 2اديو»)من)

طرف شركة)»)صول 2اديو ش.م».

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بناء)

 لالتصال السمعي البصري،)خصوصا املادتين)3))املقطع)4()و)4))املقطع)1(

منه)؛

وبناء)على القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)

كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)13)و)17)و)18)و)24)و)26)و)38 

منه)؛

على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم) وبناء)

04.17)املؤرخ في)20)من ربيع اآلخر)1438 )19)يناير)2017()واملتعلق)

السمعية) الخدمات  الترخيص إلحداث واستغالل  باعتماد مسطرة 

البصرية خصوصا املواد األولى و)12)و)13)و)14)منه)؛

على طلب الترخيص إلحداث واستغالل الخدمة اإلذاعية) وبناء)

»صول راديو«)الذي توصلت به الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري)

بتاريخ)29)ماي)2019)؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

على جلسة االستماع التي عقدها املجلس األعلى لالتصال) وبناء)

»)صول راديو) مع شركة) (2019 أكتوبر) (17 السمعي البصري بتاريخ)

الخدمة) واستغالل  إحداث  مشروع  مضمون  عرض  قصد  ش.م«)

اإلذاعية)»صول راديو«)؛

على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم) وبناء)

2019()بوضع دفتر) 1441 )31)أكتوبر) 2)ربيع األول) 83.19)املؤرخ في)

تحمالت الخدمة اإلذاعية)»صول راديو«)؛

وبعد املداولة :

1)-)يقرر منح شركة)»صول راديو ش.م«)ترخيصا من أجل إحداث)

 واستغالل الخدمة اإلذاعية بالتشكيل الترددي إف.إم)»صول راديو«

في إطار الشروط املحددة في دفتر التحمالت الخاصة بهذه الخدمة)؛

-)يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية،)وتبليغه إلى شركة) (2

»صول راديو ش.م«)وإلى السلطة الحكومية املكلفة باالتصال.
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لالتصال) األعلى  املجلس  طرف  من  القرار  هذا  تداول  تّم)

1441 2)ربيع األول)  السمعي البصري خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)

البصري) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر  (،)2019 أكتوبر) (31(

والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)

الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

(77( من 2بيع اآلخر) ((9 ص د2 في) (85.(9 2قم) "م.أ.ت.1.ب")  قرا2)

)6))ديسمبر)9)1)()والق �ضي بتعديل دفتر التحمالت املؤطر)

للخدمة اإلذاعية)»صول 2اديو».

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  البصري،) السمعي  لالتصال 

رقم)1.16.123)بتاريخ)21)من ذي القعدة)1437 )25)أغسطس)2016(،)

خصوصا املادة)3)منه)؛

السمعي) باالتصال  املتعلق  (77.03 رقم) قانون  على  وبناء)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) كما تم تغييره وتتميمه،) البصري،)

رقم)1.04.257)بتاريخ)25)من ذي القعدة)1425 )7)يناير)2005(،)كما)

تم تغييره وتتميمه خصوصا املواد)13،)17،)18،)24،)26)و38)منه)؛

 وبناء)على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)84.19 

بمنح) القا�ضي  ()2019 أكتوبر) (31(  1441 األول) ربيع  (2 في) ( الصادر)

الترخيص من أجل إحداث واستغالل الخدمة اإلذاعية)»صول راديو«)؛

»صول) على دفتر التحمالت الذي يؤطر الخدمة اإلذاعية) وبناء)

راديو«.)الذي أعده املجلس األعلى للسمعي البصري من خالل قراره)

رقم)83.19)املؤرخ في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019()واملوقع)

»صول راديو) من قبل شركة) باملوافقة،) (،2019 نوفمبر) (12 بتاريخ)

ش.م«)املسماة الحقا ب)»املتعهد«)والتي تقدم الخدمة املذكورة)؛

التي يخبر من) (2019 ديسمبر) (2 على رسالة املتعهد بتاريخ) وبناء)
خاللها املجلس األعلى بتغيير اسم الخدمة اإلذاعية من)»صول راديو«)

إلى)»U)راديو«)؛

وبناء)على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخ في)
16)ديسمبر)2019)الذي يوثق تغيير اسم الخدمة،

املادة األولى

الخدمة) يؤطر  الذي  التحمالت  دفتر  تعديل صفحة غالف  يتم 
اإلذاعية)»صول راديو«،)على النحو التالي):

»صول) شركة) طرف  من  املقدمة  »U)راديو«) اإلذاعية) الخدمة 
راديو ش.م«.

املادة الثانية

يتم تعديل الفقرة)»رموز«)على النحو التالي):

»يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر):

-)................................)؛

-)................................)؛

-)................................)؛

-)................................)؛

-)................................)؛

- خدمة):)الخدمة اإلذاعية))»U)راديو«)موضوع دفتر التحمالت هذا.

املادة الثالثة

في البنود األخرى لدفتر التحمالت الذي يؤطر) لم يتغير أي �ضيء)
الخدمة اإلذاعية)»U)راديو«.

املادة الرابعة

يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)
 1441 اآلخر) ربيع  من  (19 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 
بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (،)2019 ديسمبر) (16(
والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)
الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 
وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.


