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•اتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية.
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ظهير شريف رقم  1.20.12صادر في  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  19.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطارللتعاون
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الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل.

اتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة
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في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة
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•بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير
ثيرفانتيس بطنجة».
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القانون رقم  16.19املوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة
فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير ثيرفانتيس بطنجة» ،املوقع بالرباط
في  13فبراير 2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا........................ .
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اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية :
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 15من جمادى اآلخرة  27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام الضمان
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وزارة الثقافة والشباب والرياضة - .تحديد تعريفة لبعض
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•اتفاقية بشأن تسليم املجرمين.
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القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل
الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .......................................2019
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القانون رقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال
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نظام الضمان االجتماعي.

•اتفاق اإلطار بشأن التعاون في مجال الدفاع.
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القانون رقم  50.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون
في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل
الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو ........................................ .2019
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املدرسة الحسنية لألشغال العمومية - .إعادة التنظيم.

•اتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم.

ظهير شريف رقم  1.20.27صادر في  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  49.19املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن
نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو ..........2019

صفحة

املراكزالدبلوماسية والقنصلية.

•اتفاق على شكل تبادل رسائل لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح
الناتجة عن النقل الجوي والبحري.

ظهير شريف رقم  1.20.23صادر في  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  44.19املوافق بموجبه على االتفاق على شكل
تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل
الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل
الجوي والبحري ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو ............................... .2019
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قرار مشترك لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2856.19صادر
في  12من جمادى اآلخرة  7( 1441فبراير  )2020بتغيير وتتميم القرار
املشترك لوزير الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية رقم 769.18
الصادر في  3رجب  21( 1439مارس  )2018بتحديد تعريفة لبعض
الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة واالتصال لقاء أجر........................
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•اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات.

ظهيرشريف رقم  1.20.31صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ
القانون رقم  56.19املوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في
ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو .............................................................2019

نصوص خاصة
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بروتوكول ملحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق
بالبرملان اإلفريقي.
ظهيرشريف رقم  1.20.25صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ
القانون رقم  47.19املوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون
التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،املعتمد بمالبو
(غينيا االستوائية) في  27يونيو ......................................................2014

•إذن بإحداث شركة تسمى «.«Projet PUMA-C8
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اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
ظهيرشريف رقم  1.20.26صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ
القانون رقم  48.19املوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي
العربي ،املوقعة بالرياض في  5ماي ................................................2015

شركة تهيئة وتطويرمازاغان «: »SAEDM
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مرسوم رقم  2.19.1059صادر في  18من رجب  13( 1441مارس )2020
باإلذن لشركة تهيئة وتطوير مازاغان « »SAEDMبإحداث شركة تسمى
«...............................................................................»Projet PUMA-C8
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•إذن بإحداث شركة تابعة تسمى «.«POLEPROM

مرسوم رقم  2.19.1060صادرفي  18من رجب  13( 1441مارس  )2020باإلذن
لشركة تهيئة وتطوير مازاغان ( )SAEDMبإحداث شركة تابعة تسمى
«.......................................................................................»POLEPROM

1674

1556

الجريدة الرسمية
شركة « - .»CDG Investإذن باملساهمة في رأسمال املقاوالت

صفحة

الناشئة املحدثة في إطاربرنامج «»212 Founders
مرسوم رقم  2.19.1091صادر في  18من رجب  13( 1441مارس )2020
باإلذن لشركة « »CDG Investفرع االستثمار التابع ملجموعة صندوق
اإليداع والتدبير باملساهمة في رأسمال املقاوالت الناشئة املحدثة في
إطاربرنامج « »212 Foundersتعمل في قطاعات التكنولوجيا والرقمية
والخدمات والصناعة والتجارة والبنيات التحتية والطاقة.....................

1675

إقليما مديونة والجديدة - .إحداث محافظتين على األمالك
العقارية.
مرسوم رقم  2.20.173صادر في  18من رجب  13( 1441مارس  )2020يق�ضي
بإحداث محافظة على األمالك العقارية بإقليم مديونة تسمى «محافظة
مديونة» وبتحديد دائرة اختصاصها........................................................

1676

مرسوم رقم  2.20.174صادر في  18من رجب  13( 1441مارس  )2020يق�ضي
بإحداث محافظة على األمالك العقارية بإقليم الجديدة تسمى
«محافظة أزمور» وبتحديد دائرة اختصاصها.........................................

1676

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - .تعيين أعضاء مجلس
اإلدارة.
مرسوم رقم  2.20.216صادر في  23من رجب  18( 1441مارس  )2020بتغيير
املرسوم رقم  2.17.367بتاريخ  13من محرم  4( 1439أكتوبر )2017
بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي........

1677

تعيين آمرين مساعدين بالصرف.
قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة
رقم  718.20صادرفي  12من ربيع اآلخر 9( 1441ديسمبر )2019بتعيين
آمرين مساعدين بالصرف ونائبين عنهما.................................................

1677

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  739.20صادر في  19من
جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم................................................................................

1678

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  740.20صادر في  19من
جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم................................................................................

1680

إنشاء واستغالل مزارع لتربية األحياء البحرية.

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19
صفحة

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2252.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة
« »ALGOCULTURE OUED DAHAB sncبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Algoculture Oued Dahabوبنشر
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها..........................................................

1691

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2253.19صادر في
 10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة « AQUAZIT
» sarl AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Aquazitوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.......................... .

1693

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2255.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة
« »JAIMETCHOUJENA MAROC sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Jaimetchoujena Maroc Cintraوبنشر
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها..........................................................

1695

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2269.19صادر في
 10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة «AQUASEA
» FARM sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Aquasea Farmوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها............. .

1699

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2270.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة
« »AQUASAHRA SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى « »Aquasahraوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة
بها..............................................................................................................

1701

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2379.19صادر في
 10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة «CULTURE
» ALGUES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Culture Alguesوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها............ .

1703

اعتماد لتسويق البذور واألغراس.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2250.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة
» «LAGOUIRA TOURS sarl A.Uبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى «  » Lagouira Toursوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها................................................................................

1687

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2251.19صادر في
 10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة « DAHAB
» AQUACULTURE sarl AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى «  » Dahab Aquacultureوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها................................................................................

1689

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  257.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »PALMAGRO MAROCلتسويق األغراس املعتمدة
لنخيل التمر..............................................................................................

1705

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  258.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »BENAPRIMلتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس.. .

1705

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  259.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة » «ENTREPRISE BELMAHI MAROCلتسويق
األغراس املعتمدة للبطاطس....................................................................

1706
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  260.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة »«COMPTOIRE AGRICOLE DES SEMENCES
لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني
الغذائية والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر واألغراس
املعتمدة للبطاطس................................................................................. .

1706

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  261.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة «LA MAROCAINE DU CONSULTING ET SERVICE
» AGRICOLEلتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني
الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية
للخضر......................................................................................................

1707

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  262.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »ISSEMGHY BOITECHNOLOGIESلتسويق
األغراس املعتمدة لنخيل التمر................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 568.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1714

1708

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  263.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد مشتل « »PEPINIERE ESSNOUSSIلتسويق األغراس املعتمدة
للزيتون والكروم والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة
للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان والبصيالت (بذور
كورم) املعتمدة للزعفران.........................................................................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 569.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1715

1709

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 570.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1715

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 571.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1716

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 572.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1716

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 573.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1717

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 574.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1717

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 575.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1718

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 576.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1718

املعادالت بين الشهادات.
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 559.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1710

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 560.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1711

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 562.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1711

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 563.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1712

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 564.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1712

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 565.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1713

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 566.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1713

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 567.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1714
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 577.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1719

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 578.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1719

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 579.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1720

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 580.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1720

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 581.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1721
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 583.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1721

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 584.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1722

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 585.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1722

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 586.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1723

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 587.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1723

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 589.20
صادر في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................
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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.20.04صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  46.18القا�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ،وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  46.18القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12
املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

« - 1الشخص العام :
«أ) الدولة ؛
«ب) الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو األشخاص االعتبارية
«الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية ؛
«ج) املؤسسات العمومية أو املقاوالت التي تملك الدولة ،بصفة
«مباشرة ،أغلبية رأسمالها ،سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع
«مؤسسات عمومية أو مقاوالت عمومية ؛
« - 2الشريك الخاص  :شخص اعتباري خاضع ...............................
«أو جزئيا».

«املادة  - . 2التقييم القبلي
«يجب أن تستجيب املشاريع .............................................................
« .............................................العام.
«مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في البند ج) من املادة 28-1
«والبند ب) من املادة  28-2من هذا القانون ،يجب أن تخضع هذه
«املشاريع لتقييم قبلي ..............................................................................
« ..........................................................................عقود الشراكة.

*
*

«يقصد ،في مدلول هذا القانون ،باملصطلحات التالية ما يلي :

*

قانون رقم 46.18
يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم 86.12
املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،أحكام املواد األولى و 2و( 7الفقرة األولى)
و 9و 10من القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192
بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر : )2014

«املادة األولى - .تعاريف
«عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،املشار إليه في هذا
«القانون بعبارة "عقد الشراكة" ،هو عقد محدد املدة ،يعهد بموجبه
«شخص عام  ......................صيانة و/أو استغالل منشأة أو بنية تحتية
«أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ..................
«عمومي.

«يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين االعتبار ..................................
«..............................................................................................................
« .........................................................................................طرق تمويله.
«تحدد بموجب نص تنظيمي :
«  -شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي ملشاريع عقود الشراكة
«الخاصة باألشخاص العموميين املشار إليهم في أ) و ج) من البند
«األول من املادة األولى أعاله ،والتصديق عليه ؛
«  -شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي ملشاريع عقود الشراكة
«الخاصة باألشخاص العموميين املشار إليهم في ب) من البند
«األول من املادة األولى أعاله ،والتصديق عليه».

«املادة ( 7الفقرة األولى) - .املسطرة التفاوضية
«ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه ،حسب الحالة،
«اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص املنصوص
«عليها في املادة  28-1من هذا القانون أو اللجنة الدائمة املنصوص
«عليها في املادة  28-2من هذا القانون ،ال يمكن إبرام عقد الشراكة وفق
«املسطرة التفاوضية إال في إحدى الحاالت التالية ..............................
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - .9العرض التلقائي
«يمكن للشخص العام تلقي ............................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«...............................................................................................................
«..............................................................................................................
« .........................................................................................املادة  5أعاله.
«تحدد ،بموجب نص تنظيمي ،شروط منح املنحة الجزافية
«واألجل األق�صى للرد على صاحب الفكرة املعني.
«عالوة على الحاالت املنصوص عليها في املادة  7من هذا القانون،
«يجوز للشخص العام اللجوء أيضا إلى املسطرة التفاوضية في إطار
«عرض تلقائي يراه تنافسيا من الناحية التقنية واالقتصادية واملالية.
«ال يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد
«اللجوء إلى املسطرة التفاوضية.

«املادة  - .10املصادقة على عقد الشراكة
«يصادق ......................................................................بمرسوم.
«يوافق على عقود الشراكة التي تبرمها املؤسسات العمومية
«الخاضعة لوصاية الدولة من لدن أجهزتها التداولية وتتم املصادقة
«عليها من قبل سلطات الوصاية.
«يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها املقاوالت العمومية التي
«تملك الدولة ،بصفة مباشرة ،أغلبية رأسمالها ،سواء بصفة حصرية
«أو مشتركة ،مع مؤسسات عمومية أو مقاوالت عمومية ،وفقا ألنظمتها
«األساسية.
«طبقاللتشريعالجاريبهالعمل،التكونمقرراتاألجهزةالتداولية
«للجماعات الترابية أو مجموعاتها املتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ
«إال بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
«يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها األشخاص االعتبارية
«الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها
«التداولية ويتم التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية املكلفة
«بالداخلية أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض.
«يتم تبليغ عقد الشراكة املصادق عليه وعند االقتضاء املؤشر
«عليه إلى نائل الصفقة ،قبل أي شروع في التنفيذ».
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املادة 2
تتمم ،على النحو التالي ،أحكام القانون السالف الذكر رقم 86.12
بالباب الثالث املكرر وباملادة : 28-3

«الباب الثالث مكرر
«اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
«واللجنة الدائمة
«املادة  - .28-1اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام
«والخاص
«تحدث ،تحت رئاسة رئيس الحكومة ،لجنة وطنية تسمى "اللجنة
«الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" ،يشار إليها في هذا
«القانون باسم "اللجنة الوطنية".
«مع مراعاة املهام املوكولة إلى اللجنة الدائمة املنصوص عليها
«في املادة  28-2أدناه ،تتولى اللجنة الوطنية ،على وجه الخصوص،
«القيام باملهام التالية :
«أ) وضع التوجهات العامة واالستراتيجية الوطنية في مجال
«الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
«ب) القيام ،باقتراح من األشخاص العامين املعنيين ،بتحديد
«البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع
«التي يمكن أن تكون ،وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون،
«موضوع عقود شراكة ،والسهر ،وفق الشكليات نفسها ،على تحيينه
«أو تحيينهما ،حسب الحالة ؛
«ج) دراسة عتبة االستثمار التي يكون ،فيما دونها ،التقييم القبلي
«املنصوص عليه في املادة  2من هذا القانون اختياريا ،واملصادقة عليها ؛
«د) الترخيص ،بصفة استثنائية ،وفق معايير محددة بنص
«تنظيمي ،باللجوء إلى املسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة
«التي تكت�سي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا .ومن أجل
«الحصول على هذا الترخيص ،يتعين على الشخص العام املعني
«أن يودع لدى اللجنة الوطنية ،طلبا مرفقا بمحضر ،يبين فيه ،تحت
«مسؤوليته ،األسباب التي تبرر اللجوء إلى املسطرة التفاوضية ؛
«ه) البت في طلبات الترخيص املنصوص عليها في املادة  28-3أدناه.
«تحدد العتبة املنصوص عليها في البند ج) من هذه املادة بقرار
«لرئيس الحكومة.
«يحدد بموجب نص تنظيمي :
«  -تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها ؛
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«  -كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد
«السنوات أو هما معا للمشاريع ،املنصوص عليها في البند ب) من
«هذه املادة.
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«تحدد بموجب نص تنظيمي :
«  -كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات
«أو هما معا للمشاريع املنصوص عليها في البند أ) من هذه املادة ؛

«املادة  - .28-2اللجنة الدائمة

«  -العتبات املنصوص عليها في البند ب) من هذه املادة ؛

«تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة

«  -كيفيات سيراللجنة الدائمة ؛

«بين القطاعين العام والخاص الخاصة باألشخاص العموميين املشار
«إليهم في ب) من البند األول من املادة األولى من هذا القانون.
«ولهذا الغرض ،يعهد إلى اللجنة الدائمة ،طبقا للتوجهات العامة
«ولالستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية ،القيام ،على وجه
«الخصوص ،باملهام التالية :
«أ) القيام ،باقتراح من األشخاص العموميين املشار إليهم في ب)
«من البند األول من املادة األولى من هذا القانون ،بتحديد البرامج
«السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون،
«وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون ،موضوع عقود
«شراكة والسهر ،وفق الشكليات نفسها ،على تحيينها ؛
«ب) دراسة عتبة االستثمار التي يكون ،فيما دونها ،التقييم القبلي
«املنصوص عليه في املادة  2من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل
«جهة ،واملصادقة عليها ؛

«  -عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم
«وطريقة تعيينهم.

«الباب الرابع
«أحكام متفرقة
«املادة  - .28-3أحكام خاصة
«ما عدا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي تمنحه اللجنة
«الوطنية ،يخضع األشخاص العامون الخاضعون لنصوص خاصة
«تؤهلهم إلبرام عقود الشراكة إلى أحكام املواد  2و7و  8و 10و 12و14
«و  16و  18و 19و  21و  24و  28و  28-1من هذا القانون.
«من أجل الحصول على هذا الترخيص ،يتعين على الشخص العام
«املعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية ،بالنسبة إلى كل مشروع شراكة،
«طلبا ،يبين فيه ،تحت مسؤوليته ،األسباب التي تبرر طلب الترخيص».
املادة 3

«ج) الترخيص ،بصفة استثنائية ،وفق معايير محددة بنص

تنسخ وتعوض ،على النحو التالي ،أحكام الفقرة األخيرة من املادة
 19من القانون السالف الذكر رقم : 86.12

«التي تكت�سي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا على

«املادة ( 19الفقرة األخيرة) - .جزاءات عدم احترام بنود العقد
«وفوائد التأخير

«هذا الترخيص ،يتعين على الشخص العام املعني من بين األشخاص

«ينص عقد الشراكة على دفع فوائد التأخير من قبل الشخص
«العام إلى الشريك الخاص في حالة التأخر في أداء أجرة هذا األخير.
«تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب نص تنظيمي».

«تحت مسؤوليته ،األسباب التي تبرر اللجوء إلى املسطرة التفاوضية.

املادة 4

«تنظيمي ،باللجوء إلى املسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة
«صعيد الجهة أو اإلقليم أو العمالة أو الجماعة .من أجل الحصول على
«العموميين املشار إليهم في ب) من البند األول من املادة األولى من هذا
«القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة ،طلبا مرفقا بمحضر ،يبين فيه،
«تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه
«إلىى اللجنة الوطنية.
«تتألف اللجنة الدائمة ،التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص
«املفوض من لدنه لهذا الغرض ،من ممثلين لإلدارة معينين بموجب
«نص تنظيمي ومن ممثلي الجماعات الترابية.

دخول حيزالتنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص
التنظيمية املتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
غير أن أحكام هذا القانون ال تسري على مساطر االستشارات
املتعلقة بعقود الشراكة املعلن عنها قبل دخوله حيز التنفيذ.
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ظهيرشريف رقم  1.20.05صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ قانون التصفية رقم 22.19
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية
للسنة املالية  ،2017كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*
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ظهيرشريف رقم  1.20.06صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  55.19املتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات
اإلدارية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
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امل ــادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
 اإلدارة أو اإلدارات  :اإلدارة أو اإلدارات العمومية والجماعاتالترابية ومجموعاتها وهيئاتها واملؤسسات العمومية وكل شخص
اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات املكلفة بمهام املرفق
العام ،التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية
ومعالجتها وتسليم هذه القرارات ؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 قرار إداري  :كل محرر تسلمه اإلدارة للمرتفق بطلب منه ،وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما
التراخيص والرخص واألذونات والشهادات واملأذونيات واملقررات؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 مرتـفــق  :كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرارإداري.

بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  55.19املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية،

الباب الثاني

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

مبــادئ عــامــة

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

امل ــادة 3
ال يمكن لإلدارة مطالبة املرتفقين إال بالقرارات اإلدارية والوثائق
واملستندات التي :

رئيس الحكومة،

• تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ؛

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

• وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية
املشارإليها في املادة  26أدناه واملنفذة وفقا ألحكام هذا القانون.

*
*

*
قانون رقم 55.19
يتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية

الباب األول
أحكام عامة
امل ــادة األولى
يحدد هذا القانون املبادئ والقواعد التي تنظم املساطر
واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالقرارات اإلدارية التي يطلبها
املرتفقون من اإلدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيئاتها واملؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع
للقانون العام والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام.

املــادة 4
من أجل إنجاز املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية،
تقوم العالقة بين اإلدارة واملرتفق على املبادئ العامة التالية :
 - 1الثقة بين املرتفق واإلدارة ؛
 - 2شفافية املساطر واإلجراءات املتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم  
القرارات اإلدارية ،ال سيما من خالل توثيقها وتدوينها واملصادقة
عليها وإخبار املرتفقين بمحتواها عبر نشرها ،مع الحرص على تيسير
الولوج إليها بكل الوسائل املالئمة ،ال سيما اإللكترونية منها ؛
 - 3تبسيط املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية،
ال سيما بحذف املساطر واإلجراءات غير املبررة وتوحيد وتحسين
مقروئية املصنفات املتعلقة بالقرارات املذكورة والعمل على
التخفيض من املصاريف والتكاليف املترتبة عليها بالنسبة إلى املرتفق
واإلدارة ؛
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 - 4تحديد اآلجال القصوى لدراسة طلبات املرتفقين املتعلقة
بالقرارات اإلدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل اإلدارة ؛

 - 2اإلدارة أو اإلدارات املكلفة بتلقي الطلبات املتعلقة بالقرار
اإلداري ودراستها ومعالجتها ؛

 - 5اعتبار سكوت اإلدارة على طلبات املرتفقين املتعلقة بالقرارات
اإلدارية ،بعد انصرام األجل املحدد ،بمثابة موافقة ،وذلك وفق
الشروط املنصوص عليها في هذا القانون ؛

 - 3الئحة الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب القرار اإلداري
وكيفيات إيداعه ،مع التمييز بين تلك التي يجب على املرتفق اإلدالء
بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها اإلدارة املكلفة بتسليم القرار
اإلداري من إدارات أخرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون ؛

 - 6مراعاة التناسب بين موضوع القرار اإلداري والوثائق
واملستندات واملعلومات املطلوبة للحصول عليه ؛
 - 7الحرص على التحسين املستمر لجودة الخدمات املقدمة
للمرتفقين ،ال سيما من خالل العمل على تسريع وتيرة األداء والرفع
من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية
واستخدام التقنيات املبتكرة في مجال نظم املعلومات والتواصل ؛
 - 8عدم مطالبة اإلدارة املرتفق ،عند إيداع ملف طلبه أو خالل
مرحلة معالجته ،باإلدالء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام
بإجراء إداري ،أكثر من مرة واحدة ؛

- 4املصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف املرتفق
واملحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 - 5األجل املحدد لرد اإلدارة على طلب املرتفق وفق أحكام الباب
الخامس من هذا القانون؛
 - 6اآلثار املترتبة على سكوت اإلدارة داخل األجل املحدد وطرق
الطعن املتاحة للمرتفق ،طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا
القانون ؛
 - 7حاالت وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية
املشار إليها في املادة  17بعده.

 - 9تقريب اإلدارة من املرتفق فيما يخص إيداع الطلبات املتعلقة
بالقرارات اإلدارية ومعالجتها وتسليمها داخل اآلجال املحددة ؛

املــادة 7

 - 10تعليل اإلدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات املتعلقة
بالقرارات اإلدارية وإخبار املرتفقين املعنيين بذلك بكل الوسائل
املالئمة.

على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة،
يجب على اإلدارات أن تتقيد ،عند توثيق القرارات اإلدارية وتدوينها،
بالقواعد التالية :

الباب الثالث

 - 1عدم مطالبة املرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب
املتعلق بالقرار اإلداري ومن الوثائق واملستندات املكونة لهذا امللف ؛

إعداد مصنفات القرارات اإلدارية
املادة 5
طبقا للمبادئ املنصوص عليها في املادة  4أعاله ،يجب على اإلدارات،
كل فيما يخصها ،أن تقوم بجرد جميع القرارات اإلدارية التي تدخل
في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد
نموذجها بنص تنظيمي.
تنشر هذه املصنفات بالبوابة الوطنية املشار إليها في املادة  26من
هذا القانون ،مع مراعاة أحكام املادة  9أدناه.
املادة 6
يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري ،على
الخصوص ،املعلومات التالية :
 - 1تسمية القرار اإلداري ومراجعه القانونية ؛

 - 2عدم مطالبة املرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق واملستندات
املكونة مللف الطلب ؛
 - 3عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة
للعموم وال تعنيه بصفة شخصية ؛
 - 4عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بنسخ مطابقة ألصول الوثائق
واملستندات املكونة مللف الطلب .غير أنه يمكن لإلدارة ،في حالة
الشك في صحة النسخ املدلى بها ،أن تطلب من املرتفق ،بكل وسائل
التواصل املالئمة ،مرة واحدة ،مع تعليل طلبها ،تقديم أصول الوثائق
أو املستندات املعنية أو نسخ منها مطابقة لألصول لالطالع عليها،
وذلك عند إيداع امللف أو على أبعد تقدير ،خالل النصف األول من
املدة املحددة لدراسة الطلب .وفي هذه الحالة ،يعلق األجل املحدد
لدراسة الطلب إلى حين اإلدالء بالوثائق واملستندات املطلوبة.
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املادة 8

طبقا ملبدأ الثقة املنصوص عليه في املادة  4أعاله ،يمكن لإلدارة أن
تقوم ،عند إعداد املصنفات املتعلقة بالقرارات اإلدارية ،باستبدال
بعض الوثائق واملستندات واملعلومات املطلوبة بتصريح بالشرف
يدلي به املرتفق املعني.
املـادة 9
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه املادة ،تعرض
املصنفات املشار إليها في املادة  5أعاله ،على مصادقة اللجنة الوطنية
لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها في املادة 27
من هذا القانون.
تعرض املصنفات املعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيئاتها على السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية قصد التحقق من
مطابقتها ألحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.

الباب الرابع
إيداع الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية
املادة 10
تودع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية لدى اإلدارات
املعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا .يتضمن هذا الوصل ،حسب
الحالة ،إحدى العبارتين التاليتين :
 عبارة «ملف مودع» ،إذا تبين أن امللف يتضمن جميع الوثائقواملستندات املطلوبة ؛
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تحت طائلة إرجاع امللف ،اإلدالء بهذه الوثيقة أو املستند داخل أجل
أقصاه  30يوما ،ابتداء من تاريخ توصله بطلب اإلدارة .ويترتب على طلب
اإلدارة استبدال وثيقة أو مستند ،تعليق سريان األجل املحدد ملعالجة
الطلب املتعلق بالقرار اإلداري إلى حين تقديم املرتفق لهذه الوثيقة
أو املستند.
ال تطبق أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه املادة على الطلبات
التي تتم معالجتها وتسليم القرارات اإلدارية املتعلقة بها على الفور.
املادة 11
يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل املشار إليه في املادة  10أعاله
وكيفيات تسليمه للمرتفق.
املادة 12
يعتد بالوصل املشار إليه في املادة  10أعاله لتقديم الطعون أو
عند املطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة،
املنصوص عليهما في هذا القانون.
املادة 13
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية
األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي،
تودع ملفات الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية عبر منصات
إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض ،ويتم عبر هذه املنصات
إخبار املرتفقين باملآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم ،عند
االقتضاء ،القرارات اإلدارية موضوع الطلب.
املادة 14

 عبارة «ملف في طور اإليداع» في حالة عدم إدالء املرتفق بوثيقةأو مستند أو أكثر من الوثائق أو املستندات املطلوبة.
وفي هذه الحالة ،تحدد اإلدارة في الوصل املذكور ،بشكل حصري
ودفعة واحدة ،الئحة الوثائق واملستندات التي يتعين على املرتفق
اإلدالء بها ،تحت طائلة إرجاع امللف ،داخل أجل أقصاه  30يوما،
ابتداء من تاريخ تقديم الطلب .وال يحتسب األجل املحدد لإلدارة
ملعالجة الطلب وتسليم القرار اإلداري موضوع الطلب إال ابتداء
من تاريخ تقديم جميع الوثائق واملستندات املطلوبة.

وال يمكن لإلدارة أن تطلب هذه املعلومات إال مرة واحدة ،بالنسبة
لكل طلب.

مع مراعاة البند  8من املادة  4أعاله ،إذا تبين لإلدارة ،بعد تسليم
الوصل املذكور أن وثيقة أو مستندا من امللف املودع غير مستوف
للشروط املطلوبة في املصنفات ،وجب عليها ،خالل النصف األول من
األجل املحدد ملعالجة الطلب املتعلق بالقرار اإلداري ،أن تطلب من
املرتفق ،بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة ،مع تعليل طلبها،
استبدال الوثيقة أو املستند املعني .وفي هذه الحالة ،يتعين على املرتفق،

يترتب على طلب املعلومات التكميلية ،تعليق سريان األجل املحدد
ملعالجة الطلب املتعلق بالقرار اإلداري إلى حين تقديم املرتفق لهذه
املعلومات .وفي هذه الحالة يستأنف احتساب اآلجال ابتداء من
استكمال امللف في حدود املدة الزمنية املتبقية من األجل املحدد
ملعالجة الطلب.

يمكن لإلدارة أن تطلب ،عند االقتضاء ،من املرتفق ،خالل النصف
األول من األجل املحدد ملعالجة الطلب املتعلق بالقرار اإلداري ،وبكل
وسيلة من وسائل التواصل املالئمة ،اإلدالء باملعلومات التكميلية
الالزمة ملعالجة طلبه.
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املادة 15

الباب السادس

تحتفظ اإلدارة بحق عدم الرد على الطلبات املقدمة بصورة
متكررة من قبل نفس املرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق
البت فيه سلبيا ،مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار املذكور
أو في وثائق ومستندات امللف.

اعتبارسكوت اإلدارة بمثابة موافقة

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي.

الباب الخامس
آجال معالجة الطلبات وتسليم
القرارات اإلدارية
املادة 16
يجب على اإلدارات تحديد أجل ملعالجة الطلبات وتسليم كل قرار
إداري .ال يمكن ،بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية
املخالفة ،أن يتعدى هذا األجل مدة أقصاها  60يوما.
غير أن الحد األق�صى املذكور أعاله يقلص إلى  30يوما فيما يتعلق
بمعالجة طلبات املرتفقين للحصول على القرارات اإلدارية ،املحددة
الئحتها بنص تنظيمي ،الضرورية إلنجاز مشاريع االستثمار.
تسري اآلجال املنصوص عليها في هذه املادة ابتداء من تاريخ إيداع
املرتفق مللف طلبه كامال ،طبقا ألحكام املادتين  6و 10أعاله.
املادة 17
ال يمكن تمديد األجل املشار إليه في املادة  16أعاله املحدد لتسليم
القرار اإلداري إال مرة واحدة عندما تقت�ضي معالجة طلب املرتفق،
إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي .وال يمكن أن تتعدى مدة هذا
التمديد املدة الالزمة إلنجاز الخبرة أو البحث املذكورين.
وفي هذه الحالة ،تبلغ اإلدارة املعنية املرتفق ،بكل وسيلة من
وسائل التواصل املالئمة ،باألجل الجديد لتقديم جوابها.
تحدد بنص تنظيمي الئحة القرارات اإلدارية املعنية بتمديد األجل
املذكور.
املــادة 18
مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها في التشريع الجاري به
العمل ،يجب على اإلدارة تعليل قراراتها اإلدارية السلبية املتعلقة
بطلبات القرارات اإلدارية ،وذلك باإلفصاح في صلب هذه القرارات
عن األسباب الداعية إلى اتخاذها ،وإخبار املرتفق املعني بكل وسيلة
من وسائل التواصل املالئمة.
تطبق أحكام هذه املادة على القرارات اإلدارية كما تم تعريفها
في املادة  2من هذا القانون.

املادة 19
بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة ،يعتبر
بمثابة موافقة ،سكوت اإلدارة ،بعد انقضاء اآلجال املنصوص عليها
في املادة  16أعاله ،بخصوص الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية
التي يحدد الئحتها نص تنظيمي.
وفي هذه الحالة ،يجب على املسؤول التسلسلي لإلدارة العمومية
املعنية أو املسؤول التسلسلي عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص
االعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة املكلفة بمهام املرفق
العام املعنيين أو رئيس الجماعة الترابية املعنية أو رئيس مجموعة
الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية املعنية ،أن يسلم املرتفق،
بطلب منه ،القرار اإلداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه  7أيام
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
املادة 20
إذا لم يتم تسليم القرار اإلداري للمرتفق ،طبق أحكام الفقرة
الثانية من املادة  19أعاله ،أمكن له اللجوء ،حسب الحالة ،إلى :
 السلطة الحكومية املعنية بالقرارات اإلدارية املسلمة على الصعيداملركزي من قبل اإلدارات العمومية .ويجب أن تمنح هذه السلطة
القرار اإلداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض األمر
عليها ؛
 املسؤول عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباريالخاضع للقانون العام أو عن الهيئة املكلفة بمهام املرفق العام
املعنيين بالقرارات اإلدارية .ويجب أن يمنح املسؤول املعني القرار
اإلداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض األمرعليه ؛
 والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم ،حسب الحالة ،بالنسبةللقرارات اإلدارية املسلمة من قبل املصالح الالممركزة للدولة.
ويجب أن يمنح والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم املعني القرار
اإلداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض األمرعليه.
وفيما يتعلق بالقرارات اإلدارية املسلمة من طرف الجماعات
الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها ،يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة
أو عامل العمالة أو اإلقليم ،حسب الحالة ،لطلب إشهاد بالسكوت
املعتبر بمثابة موافقة .ويسلم الوالي أو العامل املعني اإلشهاد املطلوب
بعد مراسلة الرئيس املعني قصد اإلدالء بتوضيحات كتابية حول
أسباب امتناعه عن تسليم القرار اإلداري ،وذلك داخل أجل ال يتعدى
 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
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الباب السابع

الباب الثامن

طرق الطعن اإلداري

تبادل الوثائق واملستندات بين اإلدارات

املــادة 21

املادة 23

باستثناء الحاالت املنصوص عليها في املادتين  19و  20أعاله،
يجوز للمرتفق ،في حالة سكوت اإلدارة داخل اآلجال املحددة أو ردها
السلبي ،أن يقوم ،داخل أجل ال يتعدى  30يوما ابتداء من تاريخ
انقضاء اآلجال املحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي،
حسب الحالة ،بتقديم طعن أمام :

طبقا ملبدأ التبسيط املشار إليه في املادة  4أعاله ومع مراعاة أحكام
املادة  24بعده ،يجب على اإلدارات أن تحدد في مصنفات القرارات
اإلدارية ،الوثائق واملستندات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها
أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى ،والتي تعتبر ضرورية
ملعالجة طلبات القرارات اإلدارية ،دون أن تطلب من املرتفق املعني
اإلدالء بها عند تقديمه هذه الطلبات.

 السلطة الحكومية املعنية أو الشخص املفوض من قبلها لهذاالغرض ،بالنسبة لجميع القرارات اإلدارية املسلمة على الصعيد
املركزي من قبل اإلدارات العمومية .وتبت هذه السلطة في الطعن
املعروض عليها وتخبر املرتفق بردها داخل أجل أقصاه  15يوما
ابتداء من تاريخ عرض األمرعليها ؛
 املسؤول عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباريالخاضع للقانون العام أو عن الهيئة املكلفة بمهام املرفق العام
املعنيين بالقرارات اإلدارية .ويبت هذا املسؤول في الطعن
املعروض عليه ويخبر املرتفق برده داخل أجل أقصاه  15يوما
ابتداء من تاريخ عرض األمرعليه ؛
 والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم ،حسب الحالة ،بالنسبةللقرارات اإلدارية املسلمة من قبل املصالح الالممركزة للدولة.
ويبت والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم املعني في الطعن
املعروض عليه ويخبر املرتفق برده داخل أجل أقصاه  15يوما
ابتداء من تاريخ عرض األمرعليه ؛
 رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئةالجماعة الترابية املكلفة بتسليم القرار اإلداري موضوع الطلب.
وفي هذه الحالة ،يجب على الرئيس املعني الرد على املرتفق داخل
أجل أقصاه  15يوما ابتداء من تاريخ عرض األمر عليه .وفي حالة
عدم رده داخل األجل املذكور ،يجوز للمرتفق إحالة األمر إلى والي
الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم ،حسب الحالة ،الذي يقوم
بمراسلة الرئيس املعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن
املقدم داخل أجل ال يتعدى  10أيام من تاريخ التوصل.
املادة 22
تظل الطعون املتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة
الجهوية املوحدة لالستثمار خاضعة ألحكام القانون رقم 47.18
املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية
املوحدة لالستثمار.

يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة ،مع إعطاء
األولوية للقرارات اإلدارية الالزمة إلنجاز املشاريع االستثمارية.
تحدد بنص تنظيمي الئحة الوثائق واملستندات املشار إليها في
الفقرة األولى أعاله.
املادة 24
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية
األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي،
يجب على اإلدارة التي تتحصل من إدارات أخرى ،على الوثائق
واملستندات املطلوبة ملعالجة طلبات القرارات اإلدارية ،واملحددة
الئحتها وفق أحكام املادة  23أعاله ،القيام بما يلي :
 الحصول على املوافقة املسبقة للمرتفق املعني ؛ إرسال نسخة من الوثائق واملستندات اإلدارية املتحصل عليها إلىاملرتفق ،بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة ،ألخذ موافقته
قبل استعمالها في معالجة طلبه املتعلق بالقراراإلداري املعني.
وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق واملستندات اإلدارية املعنية،
تخبر اإلدارة املرتفق ،في أجل أقصاه  15يوما ابتداء من تاريخ إيداع
الطلب ،بأسباب هذا التعذر وتدعوه إلى الحصول عليها بنفسه
واإلدالء بها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة.
املادة 25
يجب على اإلدارات أن تقوم برقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة
بمعالجة وتسليم القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها
وتلك املتعلقة بأداء املصاريف اإلدارية ذات الصلة ،وذلك في أجل
أقصاه خمس ( )5سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
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كما تسهر على تبادل جميع الوثائق واملستندات اإلدارية التي
توجد في حوزتها والتي تتطلبها دراسة القرارات اإلدارية ،بكل وسيلة
من وسائل التواصل املالئمة ،مع مراعاة النصوص التشريعية
والتنظيمية املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.
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املادة 28
يجب على اإلدارات القيام سنويا ،بإعداد املؤشرات املتعلقة
بمعالجة وتسليم القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها
والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي الئحة املؤشرات املذكورة وكيفيات إعدادها.

الباب التاسع

الباب الحادي عشر

البوابة الوطنية للمساطرواإلجراءات اإلدارية

أحكام انتقالية وختامية

املادة 26

املادة 29

تحدث بوابة وطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية ،ينشر فيها على
الخصوص ما يلي :
 مصنفات القرارات اإلدارية املنصوص عليها في الباب الثاني منهذا القانون ؛
 املؤشرات املتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات اإلدارية املشار إليهافي املادة  28أدناه ؛
 كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية.يتم تدبيرالبوابة الوطنية وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

تطبيقا ملبدأي التبسيط والتناسب املنصوص عليهما في البندين 3
و  6من املادة  4أعاله ،يتم كلما لزم األمر ،اتخاذ جميع التدابير الالزمة
ملراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا
الشأن.
ولتطبيق أحكام املادة  3والباب الثالث أعاله ،يجب على اإلدارات
أن تقوم ،داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ ،بإعداد مصنفات القرارات اإلدارية الجاري بها العمل في هذا
التاريخ ،والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.
املادة 30

اللجنة الوطنية لتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية

إلى حين تعميم املنصات اإللكترونية املنصوص عليها في املادة 13
أعاله ،يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه املتعلق بالقرارات اإلدارية
على حامل ورقي.

املادة 27

املادة 31

الباب العاشر

تحدث ،تحت رئاسة رئيس الحكومة ،لجنة وطنية لتبسيط
املساطر واإلجراءات اإلدارية تتولى ،على الخصوص :

تعتبر اآلجال املنصوص عليها في هذا القانون آجاال كاملة.
املادة 32

 -تحديد االستراتيجية الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات

يحدد بنص تنظيمي كل تدبير الزم للتطبيق التام ألحكام هذا
القانون.

 -املصادقة على مصنفات القرارات اإلدارية باستثناء تلك املتعلقة

املادة 33

اإلدارية والسهرعلى تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛
 تتبع تقدم ورش رقمنة املساطرواإلجراءات اإلدارية ؛ اإلشراف على إنجازدراسات لقياس مدى ر�ضى املرتفقين.يحدد تأليف اللجنة املذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص
التنظيمية املشار اليها في املواد  5و  11و  27منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية املذكورة في هذه املادة داخل
أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية.
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ظهيرشريف رقم  1.20.07صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز
السينمائي املغربي ،وبتغييرالقانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم
الصناعة السينماتوغرافية.
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يحمل «املركز» اسم «املركز السينمائي املغربي».
يكون مقر املركز بالرباط .ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار
ملجلس اإلدارة.
املادة 2

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي
املغربي ،وبتغيير القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين.

يخضع املركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على
احترام األجهزة املختصة باملركز ألحكام هذا القانون ،وال سيما
ما يتعلق منها باملهام املسندة إليه ،وبصفة عامة السهر على تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.
ويخضع املركز كذلك للمراقبة املالية للدولة املطبقة على
املؤسسات العمومية والهيئات األخرى طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني
املهام

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

املادة 3

وقعه بالعطف :

يسهر املركز على مراقبة تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية

رئيس الحكومة،

املتعلقة بقطاعي الصناعة السينمائية واإلنتاج السمعي البصري.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

ولهذه الغاية ،يضطلع املركز باملهام التالية:

*
*

*

قانون رقم 70.17
املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي املغربي،
وبتغيير القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية

أوال  :مهام الترخيص واالعتماد وتلقي التصاريح :
 - 1منح وسحب الرخص واالعتماد ملنشآت اإلنتاج   وتأشيرات
االستغالل والتأشيرات الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف املهنية
املنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل باعتماد
جميع الطرق املمكنة بما فيها الوسائط اإللكترونية ،شريطة أن يكون
قرار هذا السحب معلال ؛

الباب األول

 - 2الترخيص بإحداث وتوسيع منشآت إنتاج أو تسجيل أو استيراد

التسمية والغرض

أو توزيع أو إعادة إنتاج األشرطة الرقمية املبرمجة املعدة لالستعمال

املادة األولى

الخاص لدى الجمهور أو طبعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجارها

يظل املركز السينمائي املغربي املعاد تنظيمه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.230بتاريخ  5شوال 19( 1397
سبتمبر  )1977مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املالي ويخضع ألحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد
باسم «املركز».

مع احترام املقتضيات القانونية الخاصة بحقوق املؤلف ؛
 - 3تلقي التصاريح بوجود مختبرات معالجة األشرطة الرقمية
واستديوهات تصويرها واستوديوهات الصوت أو التركيب ومؤسسات
إيجار املعدات السينماتوغرافية.
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ثانيا  :مهام مراقبة احترام القوانين والتشريعات :
 - 4مراقبة إنتاج واستيراد وتوزيع واستغالل وتصدير األفالم
السينمائية ؛
 - 5مراقبة إنتاج األعمال السمعية البصرية املعدة للعرض على أي
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 - 15تعزيز نشر الثقافة عبر السينما ،بتنسيق مع السلطات
املختصة ،وال سيما عبر تدبير خزانة األفالم املغربية وتحديثها
وتطويرها ودعم إحداث خزانات أخرى لألفالم وتوسيع نشرها عبر
الوسائل التكنولوجية الحديثة ،وتحدد شروط تنظيم وتسيير خزانة
األفالم املغربية بنص تنظيمي ؛

دعامة حالية أو مستقبلية ،وكيفما كانت طبيعة دعامة البث النهائي،

 - 16إنتاج وتوزيع واستغالل واستيراد وتصدير ونشر وإعادة
إنتاج وبيع وكراء األفالم وأعمال الفيديو لحسابه الخاص أو لحساب
األغيار ؛

الغرض يؤهل املركز وحده للمصادقة على نظام التذاكر املحوسبة

 - 17تقديم خدمات ذات طابع فني وتقني في مجال اإلنتاج السينمائي
والسمعي البصري.

وتستثنى الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري ؛
 - 6مراقبة مداخيل شبابيك قاعات العرض السينمائية ولهذا
املستعملة من قبل هذه القاعات من أجل بيع التذاكر للجمهور ؛
 - 7التحكيم والوساطة عند االقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين
املهنيين في مختلف الفروع العاملة في قطاعات الصناعة السينمائية
واألشرطة الرقمية املبرمجة املعدة لالستعمال الخاص لدى الجمهور
واإلنتاج السمعي البصري باستثناء نزاعات الشغل.
ثالثا  :مهام دعم وتمويل القطاع :
 - 8املساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية و دعم
املنتجين في البحث عن تمويل ألعمالهم سواء في املغرب أو في الخارج ؛
 - 9اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير قطاعي الصناعة السينمائية
واإلنتاج السمعي البصري وتنويع مصادر التمويل ؛
 - 10تنمية تصدير السينما املغربية  وتشجيعها في الخارج ؛
 - 11اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة املستثمرين في قطاعي الصناعة
السينمائية واإلنتاج السمعي البصري ؛
 - 12تشجيع ولوج الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي وعروض
السينما املتنقلة واملشاركة في إعداد برامج للتعريف بالسينما لدى
الشباب ؛
 - 13مساعدة الجمعيات الثقافية في تنظيم  تظاهرات ولقاءات
سينمائية ؛
 - 14دعم نشر سينما املؤلف واألعمال السينمائية ذات االنتشار
املحدود ،وتشجيع اإلبداع وإحداث وتطوير األندية السينمائية بجميع
الوسائل القانونية ؛

رابعا  :مهام  اإلشعاع الدولي :
 - 18تنظيم تظاهرات من شأنها أن تساهم في إشعاع السينما
املغربية ،واملشاركة في املهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم
في الخارج واقتراح األفالم لتمثيل املغرب في املهرجانات الدولية مع
مراعاة إشراك الهيئات املهنية في القطاع ؛
 - 19تطوير  مؤهالت  املغرب على مستوى تصوير األفالم ،وذلك
بتنسيق مع الهيئات واملتدخلين املعنيين ؛
 - 20عقد شراكات مع القطاعات الحكومية من أجل إبراز وتشجيع
املواهب املهتمة بمهن السمعي البصري والسينما واالهتمام بها ؛
 - 21تطوير الشراكات وبرامج التعاون مع نظرائه األجانب ومع
أي منظمة أو مؤسسة أو إدارة تروم تحقيق أهداف مماثلة في املغرب
أو في الخارج ؛
 - 22املساهمة  في اإلنتاج املشترك لألفالم األجنبية ؛
 - 23املشاركة ،بتنسيق مع السلطات املختصة ،في املفاوضات
حول اتفاقيات التعاون املتعلقة باإلنتاج املشترك والتبادل السينمائي.
خامسا  :مهام الحكامة وتطوير القطاع :
 - 24املساهمة في مكافحة تزييف األعمال السينمائية والسمعية
البصرية واألشرطة الرقمية املبرمجة املعدة لالستعمال الخاص لدى
الجمهور على أي دعامة حالية أو مستقبلية ؛
 - 25ضمان اليقظة االستراتيجية ،وإنتاج اإلحصائيات والقيام
بالدراسات والتحاليل املتعلقة بقطاعات الصناعة السينمائية
واألشرطة الرقمية املبرمجة املعدة لالستعمال الخاص لدى الجمهور
واإلنتاج السمعي البصري ؛
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 - 26تقديم  توصيات واقتراحات للحكومة من شأنها ضمان  تطوير
وتنمية قطاعي الصناعة السينمائية واألشرطة الرقمية املبرمجة
املعدة لالستعمال الخاص لدى الجمهور واإلنتاج السمعي البصري ؛
 - 27اقتراح تدابير ذات طابع تشريعي و تنظيمي من شأنها أن تدعم
وتشجع قطاعي الصناعة السينمائية واإلنتاج السمعي البصري.
سادسا  :مهام حفظ الذاكرة وتثمين املوروث الثقافي والسينمائي :
 - 28القيام بالحفاظ على السجل العام الخاص باإلنتاجات
السينمائية والسمعية البصرية ،والعمل على رقمنته وتمكين املهنيين
من االطالع عليه ،وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها
العمل ؛
 - 29القيام بجمع التراث السينمائي وحفظه وصيانته وتثمينه ؛
 - 30ترميم األرشيف السينمائي وتثمينه ورقمنته وتسهيل الولوج
إلى مضامينه.
سابعا  :مهام النهوض باملوارد البشرية العاملة في القطاع :
 - 31دعم التكوين املنهي في ميدان الصناعة السينمائية من خالل
تنظيم أو املشاركة في دورات تكوينية في املهن ذات الطبيعة الفنية
أو املهن التقنية الخاصة بالسينما واإلنتاج السمعي البصري ،وذلك
بتنسيق مع املنظمات  والجمعيات املهنية املعنية ؛
 - 32املساهمة في تأطير طلبة املؤسسات املتخصصة في مهن
السمعي البصري والسينما.
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 ممثل عن املنظمات املهنية ملستغلي القاعات السينمائية ؛ ممثل عن هيئة املخرجين واملؤلفين املغاربة ؛ ممثل يتم انتخابه من بين مستخدمي املركز من بينهم ومن قبلهم،تحدد كيفية انتخابه في النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي
املركز؛
إذا لم تتمكن املنظمات املهنية املعنية من تعيين من يمثلها ،يقوم
رئيس مجلس اإلدارة ،بتعيين ممثل عنها.
ال يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من منظمة مهنية واحدة
من املنظمات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة
استشارية ،أي شخص ذاتي أو اعتباري ،من القطاع العام أو الخاص،
يرى فائدة في حضوره ،يكون مؤهال وذا صلة بمجال اختصاص املركز
أو بجدول أعمال مجلس اإلدارة.
املادة 6
يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة
املركز .ولهذه الغاية يمارس على الخصوص االختصاصات التالية :
 تحديد توجهات وبرنامج عمل املركزفي إطارالسياسة الحكومية ؛ املصادقة على مخططه املتعدد السنوات ؛ حصرامليزانية السنوية للمركزوكذا كيفيات التمويل ؛ إعداد منظام املركزالذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها ؛ -البت في إحداث مصالح جهوية ؛

الباب الثالث

 -وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات ؛

أجهزة اإلدارة والتسيير

 وضع النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي املركز ونظامتعويضاتهم ؛

املادة 4
يدير املركز مجلس إدارة ويسيره مدير ،يساعده كاتب عام.
املادة 5
يتألف مجلس إدارة املركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة
الحكومية املفوضة من لدنه لهذا الغرض ،من األعضاء التالي بيانهم :
 ممثلو ن عن اإلدارة يعينون بنص تنظيمي ؛ ممثل عن املنظمات املهنية للمنتجين ؛ -ممثل عن املنظمات املهنية للموزعين ؛

 إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛ قبول الهبات والوصايا ؛ املصادقة على الحسابات السنوية والتقريرفي تخصيص النتائج ؛ حصر شروط إصدار االقتراضات واللجوء إلى األشكال األخرىمن القروض ؛
 اتخاذ القرار في شأن اقتناء األمالك العقارية من لدن املركزأو تفويتها أو كرائها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
 -تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها املركز؛
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 املصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة املبرمة من قبلاملركزفي نطاق اختصاصاته ؛
 الدراسة واملصادقة على التقرير السنوي ألنشطة املركز املرفوعإليه من لدن املدير؛
 يحدث املجلس لجنة يعهد إليها القيام بتدقيقات وتقييماتويحدد تأليفها وكيفية سيرها.
يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا ملدير املركز قصد تسوية
قضايا معينة.
املادة 7
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى
ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة وذلك :
 -قبل  30يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة املالية
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الباب الرابع
مديراملركز
املادة 9
يعين مدير املركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.
عالوة على املهام املسندة إليه بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية املنظمة للصناعة السينمائية وأشرطة الفيديو املبرمجة،
يتمتع املدير بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير املركز .ولهذه
الغاية:
 ينفذ قرارات مجلس اإلدارة ،وعند االقتضاء ،املقررات الصادرةعن اللجنة أو اللجان التي يحدثها املجلس ؛
 يسهر على تسيير املركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرةجميع التصرفات أو العمليات املتعلقة باملركز؛
 -يتولى تدبيرجميع مصالح املركزوتنسيق أنشطتها ؛

املختتمة ؛
 -قبل  30نوفمبر من أجل دراسة وحصر امليزانية والبرنامج التوقعي

 يعين في مناصب املركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام األسا�سيللمستخدمين ؛

يتداول مجلس اإلدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد

 يمثل املركز إزاء الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وجميعاألغيار .ويقوم بجميع األعمال التحفظية ؛

للسنة املالية املوالية.

أعضائه على األقل.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في االجتماع األول توجه الدعوة
لحضور اجتماع ثان خالل  15يوما املوالية ،وفي هذه الحالة ،يتداول
املجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وفي
حالة تعادلها ،يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
املادة 8
إضافة إلى اللجان املحدثة لدى املركز أو التي يتولى كتابتها بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،يمكن ملجلس
اإلدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها،
ويجوز له أن يفوض إليها بعض اختصاصاته.

 يمثل املركز أمام القضاء ويجوز له أن يقيم أي دعوى قضائيةللدفاع عن مصالح املركز ،وذلك بعد موافقة رئيس مجلس
اإلدارة.
يعتبر مدير املركز اآلمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته ،ويمكن
له أن يفوض ،تحت مسؤوليته ،جزءا من سلطه واختصاصاته إلى
مستخدمي إدارة املركز طبقا لنظامه الداخلي.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات
اللجنة أو اللجان املحدثة من لدن هذا األخير.
املادة 10
يخضع املركز الفتحاص داخلي وخارجي لبرامجه ومشاريعه وكذا
ألنشطته ويعرض التقرير السنوي لالفتحاص على أنظار املجلس
اإلداري ،وينشر باملوقع اإللكتروني للمركز.
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الباب الخامس
التنظيم املالي
املادة 11
تشتمل ميزانية املركز على ما يلي :
 - 1في باب املوارد :
 العائدات واملداخيل املتأتية من الخدمات التي يقدمها املركز ومنأنشطته ؛
 اإلعانات املالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كلشخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ؛
 مساهمات الهيئات الوطنية أواألجنبية املمنوحة في إطارالشراكاتوالتعاون الثنائي أو املتعدد األطراف ؛
 العائدات واملداخيل املتأتية من ممتلكاته املنقولة أو العقارية وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 عائدات االقتراضات املأذون فيها وفقا للنصوص التشريعيةوالتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 عائدات الرسوم شبه الضريبية املحدثة لفائدته؛ -الهبات والوصايا ؛
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 موظفين ملحقين أو موضوعين رهن اإلشارة لديه طبقا للنصوصالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب
عقود قصد القيام بمهام معينة وملدة محددة وفق القوانين الجاري
بها العمل.

الباب السابع
تغييرالقانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية
املادة 14
تنسخ أحكام املادة  7من القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم
الصناعة السينماتوغرافية وتعوض باألحكام التالية:
«املادة  - .7يتوقف تصوير كل شريط منهي أو إنتاج سمعي بصري
«كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها
«مدير املركز السينماتوغرافي املغربي وذلك دون اإلخالل بالرخص
«اإلدارية األخرى املطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
«الجاري بها العمل.
«يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم املنتج
«املنتدب وعنوان شركة اإلنتاج واللغة األصلية للشريط أو اإلنتاج
«السمعي البصري .ويجب أن يكون الطلب مشفوعا باملستندات
«والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

 مداخيل مختلفة. - 2في باب النفقات :
 نفقات التسيير؛ نفقات االستثمار؛ املبالغ املرجعة من االقتراضات ؛ نفقات مختلفة.املادة 12

«يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معلال وأن يبلغ وجوبا
«إلى املعني باألمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون ( )21يوما
«بالنسبة لألشرطة الطويلة وخمسة أيام بالنسبة لألشرطة القصيرة
«واألشرطة اإلشهارية.

يقوم املركز بمسك محاسبته وينجز عمليات اإليرادات والنفقات
طبقا للقوانين التجارية الجاري بها العمل.

«ال تطبق أحكام هذه املادة على أعمال تصوير األشرطة التي
«ينجزها هواة ،ويقتصر استعمالها على األغراض الخاصة بالشخص
«الذاتي أو االعتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست
«معدة ألغراض تجارية».

املادة 13

املادة 15

الباب السادس
املستخدمون
يتألف مستخدمو املركز من :
 أطر وأعوان يقوم املركز بتوظيفهم وفقا للنظام األسا�سي الخاصباملستخدمين ،وكذا من متعاقدين ؛

تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.230بتاريخ
 5شوال  19( 1397سبتمبر )1977املتعلق بإعادة تنظيم املركز
السينماتوغرافي املغربي ،ابتداء من تاريخ نشره  في الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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ظهيرشريف رقم  1.20.08صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم    77.17املتعلق بتنظيم ممارسة مهام
الطب الشرعي.
ّ
الحمد لله وحده،
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الباب الثاني
مهام الطبيب املمارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته
الفرع األول
الطبيب املمارس للطب الشرعي ومهامه

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  77.17املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي ،كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون رقم 77.17
يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي
ومهام األطباء املمارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم
من قبل السلطات القضائية املختصة واملقتضيات الزجرية والتأديبية
املطبقة على املخالفات املرتكبة خالفا ألحكام هذا القانون.
املادة 2
يعتبر األطباء املمارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء،
ويمارسون مهامهم وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه وكذا النصوص التشريعية
والتنظيمية األخرى الجاري بها العمل.

املادة 3
يمارس مهام الطب الشرعي:
 األطباء املتخصصون في الطب الشرعي املقيدون طبقا للتشريعالجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء ؛
 األطباء العاملون باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة وباملرافقالصحية التابعة لقطاع الصحة الحاصلون على شهادة خاصة
للتكوين في إحدى مجاالت الطب الشرعي طبقا ألحكام املادة 37
أدناه ؛
 األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة ،املحدثة طبقا للتشريعالجاري به العمل شريطة أن يكون األشخاص املمارسون ملهام
الطب الشرعي بها من الحاصلين على دبلوم التخصص في الطب
الشرعي طبقا للبند األول من هذه املادة.
املادة 4
تحدد مهام الطبيب املمارس للطب الشرعي ،فيما يلي :
 -1الفحص السريري لألشخاص املصابين جسمانيا أو عقليا بغرض
وصف اإلصابات ،وتحديد طبيعتها وأسبابها ،وتقييم األضرار البدنية
الناتجة عنها ،وتحديد تاريخ حدوثها ،والوسيلة املستعملة في إحداثها،
وتحريرتقاريرأو شهادات طبية ،حسب الحالة ،بشأنها ؛
 -2إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع املعروضة على القضاء
واملتصلة بمجال اختصاصه ،وال سيما فيما يتعلق بفحص وتحديد
اآلثاراملالحظة على أجسام الضحايا الناجمة عن الجرائم ؛
 -3تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية ،أو بناء على
طلب من كل ذي مصلحة ،أو في األحوال التي ينص عليها القانون ؛
 -4فحص أو أخذ عينات األشخاص املوضوعين رهن الحراسة
النظرية ،أو املحتفظ بهم ،أو املودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة،
لتحديد طبيعة اإلصابات الالحقة بهم ،وسببها وتاريخها ؛
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 -5معاينة وفحص وتشريح الجثث واألشالء لبيان طبيعة الوفاة،
وسببها وتاريخها ،ووصف الجروح الالحقة بها ومسبباتها ،واملساعدة
عند االقتضاء في تحديد هويته ؛
 -6حضور عملية استخراج جثث األشخاص املشتبه في سبب
وفاتهم من القبور ومعاينتها ؛
 -7االنتقال إلجراء املعاينات وأخذ العينات املفيدة للبحث ؛
 -8رفع العينات العضوية على األجسام بما فيها املواد املنوية
والدموية والشعروالعينات النسيجية ؛
 -9إعطاء التفسيرات الطبية الالزمة بناء على املعطيات املتوفرة
ونتائج الفحوص والتحليالت املنجزة من طرف املختبرات املعتمدة
واملنتدبة ملختلف العينات العضوية وكذا مختلف املواد كاملخدرات
والسموم ؛
 -10القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية
املختصة املتصلة بطبيعة مهامه.

الفرع الثاني
حقوق وواجبات الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي
املادة 5
يتمتع الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي بكامل االستقاللية في
إبداء آرائه الفنية والتقنية بشأن املهام املوكولة إليه ،ومن أجل ذلك
يعتبرمسؤوال عن كل ما يدلي به من آراء أو ينجزه من شهادات أو تقارير.
ال تحول استقاللية الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي دون
مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات
املطلوبة منه بشأن النتائج والخالصات التي توصل إليها.
املادة 6
يلتزم الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني
والتقني بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه
أخالقيات املهنة وما يمليه عليه الضمير املنهي إلبراز الحقيقة
واملساهمة في تحقيق العدالة.
املادة 7
يستعين الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي ،في الحاالت التي
تتعلق بمسائل تقنية أو فنية خارجة عن مجال تخصص الطب
الشرعي ،وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي انتدبته ،بذوي
االختصاص مع اإلشارة إلى ذلك في تقريره املنصوص عليه في
املادة  24من هذا القانون.
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يؤدي األشخاص املستعان بهم املشار إليهم أعاله اليمين أمام
الجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الشرعي املعني ،وفق الصيغة
املنصوص عليها في املادة  345من قانون املسطرة الجنائية ،ما لم
يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.
املادة 8
يلتزم الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر
املنهي في املهام التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية املختصة.
ويمنع عليه بهذه الصفة ،أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من
امللفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسالت لها عالقة باملهمة
التي انتدب لها.
وتستثنى الجهة القضائية املختصة من هذا املنع.
املادة 9
ال يمكن انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي للقيام
بفحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به عالقة في إطار الطب
العالجي أو الوقائي.
يمنع على الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي مباشرة املهمة
املسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع
إنجازها.

الفرع الثالث
األطباء الخبراء املمارسون ملهام الطب الشرعي
املادة 10
يقيد الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في
أحد جداول الخبراء القضائيين لدى محاكم االستئناف وفي الجدول
الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل
طبقا ألحكام القانون رقم  45.00املتعلق بالخبراء القضائيين الصادر
بتنفيذه الظهيرالشريف رقم  1.01.126بتاريخ  29من ربيع األول 1422
( 22يونيو  ،)2001وكذا نصوصه التطبيقية.
املادة 11
يؤدي األطباء املمارسون للطب الشرعي اليمين القانونية طبقا
للتشريع الجاري به العمل.
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يؤدي اليمين القانونية عن الشخص االعتباري عالوة على ممثله
القانوني ،األطباء املمارسون للطب الشرعي التابعون له واملستخدمون
التقنيون العاملون لديه في إحدى مجاالت الطب الشرعي.

الباب الثالث
انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي
الفرع األول
كيفية انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي
املادة 12
يتم انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي من طرف النيابة
العامة أو قا�ضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه
املحدد بمقت�ضى القانون.
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املادة 16
يقوم الوكالء العامون للملك لدى محاكم االستئناف برفع تقارير
سنوية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا
للنيابة العامة ،حول حصيلة العمليات املنجزة من قبل األطباء
املمارسين ملهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا
للنيابة العامة ،بإعداد تقرير تركيبي سنوي على ضوء التقارير املشار
إليها أعاله ،يرفقه ،عند االقتضاء ،باملالحظات التي تثيرها ممارسة مهام
الطب الشرعي ،يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين املكلفتين بالعدل
والصحة.

الفرع الثاني
التشريح الطبي الشرعي

املادة 13

املادة 17

يمكن للسلطات القضائية املذكورة في املادة  12أعاله ،انتداب أكثر
من طبيب ممارس ملهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة املهمة تستوجب
ذلك.

يمكن للنيابة العامة أوقا�ضي التحقيق أوهيئة الحكم ،كل في حدود
اختصاصه ،في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها
أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي ،انتداب طبيب ممارس ملهام
الطب الشرعي إلجراء تشريح أو أخذ العينات الضرورية على الجثث
أو األشالء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق
أو املحاكمة.

املادة 14
يمكن للسلطات القضائية املختصة انتداب طبيب ممارس
للطب الشرعي من أجل االنتقال إلى مكان الجريمة والقيام باملعاينات
الضرورية وأخذ العينات.
يمكن لضابط الشرطة القضائية ،بعد موافقة النيابة العامة
أو قا�ضي التحقيق ،االستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل
االنتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق األمر بحالة التلبس ،أو إذا كانت
حالة االستعجال تقت�ضي ذلك.
املادة 15
يتعين على الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي االستجابة ألوامر
االنتداب ولطلبات االستعانة املوجهة إليه ،حسب الحالة ،من طرف
السلطات القضائية املختصة أو ضباط الشرطة القضائية.
إذا تعذر على الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي إنجاز املهمة
املسندة إليه ،أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت االستعانة
به وال يمكنه التخلي عن أداء مهمته إال بناء على موافقتها.

ال يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحاالت املرضية الوبائية إال
إذا كان هذا اإلجراء ضروريا الستجالء الحقيقة.
املادة 18
مع مراعاة أحكام املادة  17أعاله ،يجب على السلطات القضائية
املختصة أن تأمربإجراء تشريح طبي في الحاالت التالية :
 الوفاة الناتجة عن االعتداء الجسدي أو الجن�سي ؛ الوفاة الناتجة عن التسمم ؛ الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظريةأو االحتفاظ أو االعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير
الوقائية أو مراكزاإليداع ؛
 الوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب ؛ -الوفاة الناتجة عن االنتحارأو عند الشك فيه.
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املادة 19

الفرع الثالث

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب املمارس ملهام الطب
الشرعي حضور عملية التشريح.

تقريرالطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور
عملية التشريح بإذن من النيابة العامة.
املادة 20
يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو
النيابة العامة أو قا�ضي التحقيق بعملية التشريح املأمور بها لحاجيات
البحث أو التحقيق ،ويضمن هذا اإلشعارفي املحضراملنجز.
املادة 21
إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقت�ضي إجراء
تحليالت أو فحوصات على العينات واألشالء التي تم أخذها لحاجيات
البحث أو التحقيق ،يمكن للطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي أن
يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب املختبرات
املختصة من أجل االحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا.
يتعين على املختبر املنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من
التقرير املتضمن لنتيجة التحليالت أو الفحوصات ،واحدة إلى الجهة
التي انتدبته واألخرى إلى الطبيب الذي أنجزالتشريح لتحديد الخالصات
والنتائج املتوصل إليها في تقريره النهائي.
املادة 22
يتعين على السلطة القضائية املختصة التي انتدبت الطبيب
املمارس ملهام الطب الشرعي أن تأذن ،طبقا للتشريع الجاري به العمل،
بدفن الجثة أو األشالء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح
أو التحليل ،ما لم تقتض ضرورة البحث تأخيرالدفن.

املادة 24
يجب على الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي إعداد تقريريضمن
فيه ،على الخصوص ،ما يلي :
 اسم الطبيب وصفته ومكان عمله ؛ الجهة التي قامت بانتدابه واملهمة املطلوبة منه ؛ تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات املرتبطة باملهمة التي كلفبها ،وتاريخ وساعة إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز
العمليات ؛
 الهوية الكاملة للمتوفى أو للشخص الذي خضع للفحصأو أوصافه إذا كانت هويته مجهولة ؛
 ظروف ومالبسات الوفاة أو اكتشاف الجثة مع ذكر مصدراملعلومات املستقاة واملعطيات الطبية ذات الصلة املتوفرة بامللف
الطبي للمتوفى ؛
 املعاينات ووصف الحالة ؛ وصف الوسائل واملواد واألدوات املستعملة في الجريمة ؛ اإلجراءات والجهة املنتدبة إلجراء التحليالت على العينات التيتم رفعها على األجسام وكذا نتائجها ؛
 األسباب املحتملة للوفاة ؛ الخالصات والنتائج املتوصل إليها.يمكن إرفاق التقريربلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية.
املادة 25

يتولى الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح
أو أخذ العينات ،أو إدارة املستشفى أو مستودع األموات ،تسليم الجثة
أو األشالء املأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف.

يوقع الطبيب املمارس للطب الشرعي تقريره ويحيله في ثالث نسخ
إلى الجهة القضائية التي انتدبته ،ويسلم نسخة منه ،بإذن من هذه
األخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية ،ويحتفظ بنسخة باملصلحة التي
يعمل بها.

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم  986.68الصادر في  19من
شعبان  31( 1389أكتوبر  )1969املتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها
من القبور ونقلها ،فإن الجثث التي تكون محل بحث قضائي يمكن أن
يؤمرباستخراجها من طرف الجهة القضائية املختصة.

إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس
املهمة ،فإن التقرير املذكور يوقع من طرف جميع األطباء املمارسين
للطب الشرعي املنتدبين الذين أنجزوا هذه املهمة ،مع مراعاة
املقتضيات املنصوص عليها في املادة  206من قانون املسطرة الجنائية.

املادة 23
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املادة 26
يرفع الطبيب املمارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح
وقبل دفن الجثة ،تقريرا بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته ،وإذا
تعذرذلك ألسباب موضوعية أو تقنية ،يتم تقديم تقريرأولي يشهد فيه
الطبيب املمارس للطب الشرعي بإجراء التشريح ومالحظاته األولية،
على أن يقوم برفع التقرير النهائي في اآلجال املحددة له من طرف الجهة
القضائية التي انتدبته.
املادة 27
يلتزم الطبيب املمارس للطب الشرعي في تقريره املنصوص عليه في
املادة  25أعاله باملسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه ،ويمنع
عليه مناقشة املسائل القانونية أو توجيه االتهام إلى شخص معين.
املادة 28
يكت�سي تقريرالطبيب املمارس للطب الشرعي طابعا سريا ،وال يمكن
االطالع عليه إال من طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط
الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية املختصة.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقا�ضي التحقيق أن يسلما نسخة
من التقريراملذكور أو أن يسمحا باالطالع عليه من قبل الضحية أو ذوي
حقوق املتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي تأثيرعلى حسن سيرالبحث
أو التحقيق.
املادة 29
يمكن للجهة القضائية املختصة ،االستماع إلى توضيحات الطبيب
املمارس للطب الشرعي بشأن املهام التي أنجزها وتفسير مضمون
التقريرالذي أعده.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية املكلف بالبحث ،أن يطلب،
بعد إذن الجهة القضائية املختصة ،من الطبيب املمارس ملهام الطب
الشرعي مده بالتوضيحات املشارإليها في الفقرة أعاله.
املادة 30
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب املمارس ملهام الطب
الشرعي أن تأمره بالقيام بما تراه مناسبا إلظهار الحقيقة ،أو أن تنتدب
طبيبا آخرأو أكثرللقيام باملهمة املطلوبة ،كما يمكن للسلطة القضائية
املختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية طبقا للتشريع
الجاري به العمل.
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الفرع األول
أحكام تأديبية
املادة 31
يتعرض الطبيب املنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب
خطأ مهنيا ،للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية
املختصة ،وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كل إخالل غير مبرر من طرف الطبيب املمارس للطب الشرعي في
تنفيذ االنتدابات القضائية املوجهة إليه ،أو كل تأخير عمدي وغير مبرر
في إنجازها ،يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية.

الفرع الثاني
أحكام زجرية
املادة 32
كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه
املحددة في هذا القانون دون أن يكون مخوال له ذلك ،يعتبر منتحال
لصفة نظمها القانون ،ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في الفصل
 381من مجموعة القانون الجنائي.
املادة 33
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من  1200الى  5000درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل شخص عرقل أو حاول عرقلة
عمل الطبيب املمارس للطب الشرعي املنتدب من قبل الجهة املختصة
في إطاراملهمة املوكولة إليه.
املادة 34
يتمتع الطبيب املمارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب
قيامه بها بالحماية املنصوص عليها في الفصلين  263و 267من مجموعة
القانون الجنائي.
املادة 35
كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقت�ضى مقرر قضائي،
قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة
أو أخفاها عمدا ،يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات
املقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
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املادة 36

كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقت�ضى مقرر قضائي،
أخل بواجب كتمان السر املنهي املنصوص عليه في املادة  8من هذا
القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر املنهي ويعاقب بالعقوبات
املقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.

الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
املادة 37
يخضع األطباء العاملون باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة
وباملرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة ،لسلك خاص للتكوين في
مجاالت الطب الشرعي قصد تأهيلهم ملمارسة إحدى مهام الطب
الشرعي طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
يحدد سلك التكوين املذكور ومدته والبرنامج الخاص به وطرق
تقييمه واسم الشهادة الخاصة املطابقة له بموجب اتفاقيات بين
القطاعات الحكومية املعنية ومؤسسة التعليم العالي املختصة ،مع
مراعاة أحكام املادة  8من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم
العالي.
املادة 38
يستفيد األطباء العاملون باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة
وباملرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ ،من التكوين املشار إليه في أحكام املادة  37أعاله ،قصد
مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون ،وذلك داخل أجل ال يتعدى
أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ،مع مراعاة
أحكام الفقرة الثانية بعده.
غير أن األطباء املشار إليهم في الفقرة األولى والحاصلين ،في تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،على شهادات للتكوين في إحدى
مجاالت الطب الشرعي يخضعون لتقييم التكوين املتوفرين عليه،
ولهذا الغرض ،تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي
استفادوا منه ،وعند االقتضاء ،تمكينهم من تكوين تكميلي ،حسب
الحالة.
يحدد تأليف وكيفيات سيرهذه اللجنة بنص تنظيمي.
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ظهيرشريف رقم  1.20.20صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  39.19بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  39.19بتغيير وتتميم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة
املحاكم املالية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
قانون رقم 39.19
بتغييروتتميم القانون رقم 62.99
املتعلق بمدونة املحاكم املالية
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،أحكام املواد ( 169الفقرة الثانية)
و 170و 172و( 174الفقرة الثانية) و( 198الفقرة األولى) و232
(الفقرة الثانية) من القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم
املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.124بتاريخ فاتح
ربيع اآلخر  13( 1423يونيو  )2002كما تم تغييره وتتميمه :
«املادة ( 169الفقرة الثانية) -.غير أنه يمكن تعيين املوظفين
«واملستخدمين الذين ال تتجاوز سنهم ،عند تقديم الطلب ،خمسا
«وخمسين ( )55سنة ،التالي بيانهم ،مباشرة في حدود خمس ()1/5
«املناصب املالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء املحاكم
«املالية في الدرجتين التاليتين :
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«في الدرجة االستثنائية :

«املادة  -.172يوظف امللحقون القضائيون :

«  -املوظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح
«بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة
«من الدرجة األولى أو درجة ذات ترتيب استداللي مماثل ،واملثبتون
«قضاء عشرين ( )20سنة على األقل من الخدمة العمومية
«الفعلية في إحدى الدرجات املذكورة فما فوق ؛

«................................................................................................ - 1؛

«  -مستخدمو املؤسسات واملقاوالت العمومية الذين تم تشغيلهم
«في إحدى الدرجات أو املناصب بموجب إحدى الشهادات التي
«تسمح ،باإلدارات العمومية ،بولوج درجة متصرف من الدرجة
«الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة األولى أو درجة ذات
«ترتيب استداللي مماثل ،واملثبتون قضاء عشرين ( )20سنة على
«األقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو املناصب
«املذكورة فما فوق ؛
«في الدرجة األولى :
«  -املوظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح
«بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة
«من الدرجة األولى أو درجة ذات ترتيب استداللي مماثل ،واملثبتون
«قضاء خمس عشرة ( )15سنة على األقل من الخدمة العمومية
«الفعلية في إحدى الدرجات املذكورة فما فوق ؛
«  -مستخدمو املؤسسات واملقاوالت العمومية الذين تم تشغيلهم
«في إحدى الدرجات أو املناصب بموجب إحدى الشهادات التي
«تسمح ،باإلدارات العمومية ،بولوج درجة متصرف من الدرجة
«الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة األولى أو درجة ذات
«ترتيب استداللي مماثل ،واملثبتون قضاء خمس عشرة ( )15سنة
«على األقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو املناصب
«املذكورة فما فوق.
«يحدد الرئيس األول ........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  -.170إن املترشحين املقبولين تطبيقا ملقتضيات املادة 169
«أعاله ،يمكن إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء املحاكم
«املالية ،قضاة في درجاتهم املطابقة ،ويدرجون في الرتبة .....................
« ...........................................رتبتهم القديمة.
«تراعى ،بالنسبة للمترشحين املقبولين من مستخدمي املؤسسات
«واملقاوالت العمومية ،الوضعية اإلدارية التي كانوا عليها وال سيما
«سنوات األقدمية».

« - 2بناء على املؤهالت..................................................دبلوم املدرسة
«الوطنية العليا لإلدارة واملختارين..................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة ( 174الفقرة الثانية) -.غير أن مدة  .......................الحاصلين
«على دبلوم املدرسة الوطنية العليا لإلدارة».
«املادة ( 198الفقرة األولى) -.يحق لكل قاض.................................من
«رخصة محددة في اثنين وعشرين يوم عمل عن كل سنة........................
«اثني عشر شهرا من العمل».
«املادة ( 232الفقرة الثانية) -.وتحدد سن اإلحالة إلى التقاعد في
«خمس وستين سنة بالنسبة  .............................من جميع الدرجات».
«غير أن قضاة املحاكم املالية يمكن تمديد سن إحالتهم على
«التقاعد ملدة سنتين يمكن تجديدها مرتين على األكثر بظهير شريف
«بناء على اقتراح من الرئيس األول بعد موافقة مجلس قضاء املحاكم
«املالية ،إذا كان االحتفاظ بهم يستجيب لحاجات املصلحة».
املادة الثانية
تنسخ أحكام املادة  206من القانون السالف الذكر رقم 62.99
وتعوض كما يلي :
«املادة  -.206تتمتع املرأة القاضية الحامل برخصة والدة مدتها
«أربعة عشر أسبوعا ،تتقا�ضى خاللها كامل أجرتها».
املادة الثالثة
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من املادة  232من القانون
السالف الذكر رقم  ،62.99كما تم تغييرها بموجب هذا القانون،
يظل حد سن اإلحالة إلى التقاعد بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1960
ستون سنة ويحدد في أربع وستين سنة بالنسبة للمزدادين سنة .1960
املادة الرابعة
ال تطبق أحكام الفقرة الثانية من املادة  232من القانون السالف
الذكر رقم  ،62.99كما تم تغييرها بموجب هذا القانون ،على قضاة
املحاكم املالية الذين تم ،قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ ،االحتفاظ
بهم في عملهم طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  232املذكورة.
ويظل هؤالء خاضعين ألحكام هذه الفقرة األخيرة.

1644

الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.09صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم    15.19املوافق بموجبه على االتفاق
بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في
 13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  15.19املوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في
مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة
املغربية ومملكة إسبانيا ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 
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ظهيرشريف رقم  1.20.10صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  16.19املوافق بموجبه على بروتوكول
حول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير
ثيرفانتيس بطنجة» ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين
اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  16.19املوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة
فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير ثيرفانتيس بطنجة» ،املوقع بالرباط
في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا ،كما وافق
عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*

* *

* *

قانون رقم 16.19
يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها
خاصة بملكية «املسرح الكبيرثيرفانتيس» بطنجة،
املوقع بالرباط في  13فبراير 2019بين اململكة املغربية
ومملكة إسبانيا

قانون رقم 15.19
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال
محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في  13فبراير2019
بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا
مادة فريدة
يوافق على االتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة ،املوقع
بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.

مادة فريدة
يوافق على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية
«املسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في  13فبراير 2019
بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.11صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  18.19املوافق بموجبه على االتفاق
اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في
 8فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
كرواتيا.

1645

ظهيرشريف رقم  1.20.12صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  19.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار 
للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر   2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  18.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون
في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا ،كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  19.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون
االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر   2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية ،كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*

*

* *

* *

قانون رقم 18.19
يوافق بموجبه على االتفاق اإلطاربشأن التعاون
في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا

قانون رقم 19.19
يوافق بموجبه على االتفاق اإلطارللتعاون
االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية

مادة فريدة

مادة فريدة

يوافق على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع ،املوقع
بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية كرواتيا.

يوافق على االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط
في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية
التشيكية.

1646

الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.13صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  32.19املوافق بموجبه على االتفاقية
املوقعة بالرباط في  25مارس   2019بين اململكة املغربية
وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين.
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ظهيرشريف رقم  1.20.14صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  33.19املوافق بموجبه على االتفاقية في
مجال املالحة التجارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس 2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية)منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) 	 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  32.19املوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في
 25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي
االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش
الضريبيين ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  33.19املوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة
التجارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 32.19
يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط
في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل
ومنع التهرب والغش الضريبيين
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس  2019بين
اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين.

*
* *

قانون رقم 33.19
يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة التجارية،
املوقعة بمراكش في  25مارس 2019
بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية ليبيريا
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية في مجال املالحة التجارية ،املوقعة بمراكش
في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
ليبيريا.
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.22صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  43.19املوافق بموجبه على االتفاق
املوقع بمراكش في  25مارس   2019بين حكومة   اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
ّ
الحمد لله وحده،

1647

ظهيرشريف رقم  1.20.24صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  45.19املوافق بموجبه على االتفاق
بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،املوقع بمراكش في
 25مارس .2019
ّ
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  43.19املوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس 2019
بين حكومة  اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات ،كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  45.19املوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل
برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
ليبيريا ،املوقع بمراكش في  25مارس  ،2019كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*

*

* *

* *

قانون رقم 43.19
يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش
في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات

قانون رقم 45.19
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل
برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية ليبيريا،
املوقع بمراكش في  25مارس 2019

مادة فريدة
يوافق على االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة  
اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.

مادة فريدة
يوافق على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا   ،املوقع
بمراكش في  25مارس .2019
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.15صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  34.19املوافق بموجبه على االتفاقية
املوقعة بمراكش في  25مارس   2019بين اململكة املغربية
وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد
التعاون املتبادل.
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ظهيرشريف رقم  1.20.16صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  35.19املوافق بموجبه على االتفاقية
للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
البنين.
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  34.19املوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بمراكش
في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل ،كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  35.19املوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة
املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين
اململكة املغربية وجمهورية البنين ،كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 34.19
يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بمراكش
في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية املوقعة بمراكش في  25مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد
التعاون املتبادل.

*
* *

قانون رقم 35.19
يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي
في املادة املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة بمراكش
في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية
واإلدارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية البنين.
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.21صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  42.19املوافق بموجبه على االتفاق
بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع
بمراكش في  25مارس   2019بين حكومة   اململكة املغربية
وحكومة جمهورية البنين.

1649

ظهيرشريف رقم  1.20.17صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  36.19املوافق بموجبه على االتفاق بشأن
التعاون التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط في  6مارس 2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا.
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  42.19املوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي
عبر الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بمراكش في  25مارس 2019
بين حكومة  اململكة املغربية وحكومة جمهورية البنين ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  36.19املوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط في  6مارس  2019بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا ،كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 42.19
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي
عبرالطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بمراكش
في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية البنين
مادة فريدة
يوافق على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين
والبضائع ،املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة  اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البنين.

*
* *

قانون رقم 36.19
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري
واالقتصادي ،املوقع بالرباط في  6مارس 2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا
مادة فريدة
يوافق على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي،
املوقع بالرباط في  6مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية صربيا.

1650

الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.18صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  37.19املوافق بموجبه على اتفاقية
تسليم املجرمين ،املوقعة بالرباط في  19مارس   2019بين
اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
ّ
الحمد لله وحده،
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ظهيرشريف رقم  1.20.19صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  38.19املوافق بموجبه على االتفاقية
في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي ،املوقعة
بالرباط في  19مارس   2019بين اململكة املغربية وجمهورية
رواندا.
ّ
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية)منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  37.19املوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين،
املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
رواندا ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين .

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  38.19املوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املساعدة القضائية
في امليدان الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة
املغربية وجمهورية رواندا ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين .

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 37.19
يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين،
املوقعة بالرباط في  19مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
مادة فريدة
يوافقعلىاتفاقيةتسليماملجرمين،املوقعةبالرباطفي19مارس2019
بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا.

*
* *

قانون رقم 38.19
يوافق بموجبه على االتفاقية
في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي،
املوقعة بالرباط في  19مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية رواندا.
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.23صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  44.19املوافق بموجبه على االتفاق على
شكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على
األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع ببرازيليا في
 13يونيو .2019

1651

ظهيرشريف رقم  1.20.27صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  49.19املوافق بموجبه على االتفاقية
بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة
ببرازيليا في  13يونيو .2019
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  44.19املوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل رسائل
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية
لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي
والبحري ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو  ،2019كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  49.19املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو  ،2019كما وافق
عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

*
* *

قانون رقم 44.19
يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل رسائل
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل
الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة
عن النقل الجوي والبحري ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019

قانون رقم 49.19
يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019

مادة فريدة
يوافق على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج
الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع
ببرازيليا في  13يونيو .2019

مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019

1652

الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.28صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  50.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار 
بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في
 13يونيو .2019
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ظهير شريف رقم  1.20.29صادر في  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  51.19املوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة
القضائية في امليدان الجنائي بين   اململكة املغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  50.19املوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في
مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل
الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو  ،2019كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  51.19املوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي بين  اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة
ببرازيليا في  13يونيو  ،2019كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

* *

*

قانون رقم 50.19
يوافق بموجبه على االتفاق اإلطاربشأن التعاون

* *

في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019
مادة فريدة
يوافق على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو .2019

قانون رقم 51.19
يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان الجنائي بين
اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في
 13يونيو .2019
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.30صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  52.19املوافق بموجبه على االتفاقية
بشأن تسليم املجرمين بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل
الفيدرالية  ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
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ظهيرشريف رقم  1.20.31صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  56.19املوافق بموجبه على اتفاق التعاون
والتسهيل في ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو .2019
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  52.19املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين بين
اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية  ،املوقعة ببرازيليا في
 13يونيو  ،2019كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة الثانية)
منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  56.19املوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان
االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو  ،2019كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
ف :
وقعه بالعط 

ف :
وقعه بالعط 

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*

* *

* *

قانون رقم 56.19
يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل
في ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019

قانون رقم 52.19
يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين بين اململكة املغربية  
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019

مادة فريدة
يوافق على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا
في  13يونيو .2019

1654

الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.25صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  47.19املوافق بموجبه على البروتوكول
امللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان
اإلفريقي ،املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية) في  27يونيو .2014
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ظهيرشريف رقم  1.20.26صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتنفيذ القانون رقم  48.19املوافق بموجبه على اتفاقية
التعاون الجمركي العربي ،املوقعة بالرياض في  5ماي .2015
ّ
الحمد لله وحده،

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  47.19املوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون
التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،املعتمد بمالبو
(غينيا االستوائية) في  27يونيو  ،2014كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية)منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  48.19املوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،
املوقعة بالرياض في  5ماي  ،2015كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين .
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020

ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،

ف :
وقعه بالعط 

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة،

*

اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

* *

قانون رقم 47.19
يوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي
لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي،
املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية)
في  27يونيو 2014
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد
اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية)
في  27يونيو  ،2014مع مراعاة اإلعالن التفسيري الذي قدمته
اململكة املغربية في شأنه.

*
* *

قانون رقم 48.19
يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،
املوقعة بالرياض في  5ماي 2015
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ،املوقعة بالرياض
في  5ماي .2015
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الجريدة الرسمية

ظهيرشريف رقم  1.20.01صادرفي  11من رجب  6( 1441مارس )2020
بتتميم الظهير الشريف رقم  1.57.090الص ــادر في  21من
رمضان  22( 1376أبريل  )1957املتعلق بإحداث املراكز
الدبلوماسية والقنصلية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصل  55منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.56.178الصادر في  8ربيع األول 1376
( 13أكتوبر  )1956املتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وال سيما
الفصل الرابع منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.57.090الصادر في  21من رمضان 1376
( 22أبريل  )1957املتعلق بإحداث املراكز الدبلوماسية والقنصلية،
كما وقع تغييره وتتميمه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
املـادة األولى
يتمم على النحو التالي الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
أعاله رقم  1.57.090الصادر في  21من رمضان  22( 1376أبريل :  )1957
«الفصل األول................................................................................ - .
« - 1سفارات اململكة املغربية :
«........................................................................................................
« - 2البعثات والتمثيليات الدائمة :
«........................................................................................................
« - 3القنصليات العامة :
«........................................................................................................
«كندا  :تورونتو».
(الباقي بدون تغيير).
املادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية ،ويعمل به ابتداء
من تاريخ نشره.
وحرر بفاس  في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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مرسوم رقم  2.18.911صادر في  2رجب   26( 1441فبراير )2020
بتطبيق القانون رقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية
لألشغال العمومية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية
لألشغال العمومية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.71
بتاريخ  23من ذي القعدة  6( 1439أغسطس  )2018؛  
وعلى القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.96.804الصادر في  11من شوال 1417
( 19فبراير  )1997بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة األساتذة
الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.885الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006بتطبيق املادتين  33و 35من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.516الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتطبيق املادة  28من القانون رقم  01.00املتعلق
بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.517الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون األساتذة
وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.03.201الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة
للجامعات ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  18من جمادى
اآلخرة  13( 1441فبراير ،)2020
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الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
توضع املدرسة الحسنية لألشغال العمومية ،املشار إليها بعده
ب «املدرسة» ،تحت وصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز.
املادة 2
تطبيقا ألحكام املادة األولى من القانون رقم  39.13املشار إليه
أعاله ،يوجد مقر املدرسة بمدينة الدار البيضاء .غير أنه يمكن،
بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية
املكلفة باملالية ،إحداث ملحقات لها بمدن أخرى بناء على اقتراح من
مجلس املدرسة ومصادقة مجلس إدارتها ،وبعد استطالع رأي مجلس
التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

الباب الثاني
تنظيم التكوين ومدد األسالك
والشهادات الوطنية املطابقة لها
املادة 3
ينظم التكوين باملدرسة في أسالك ومسالك ووحدات.
تحدد أسالك التكوين كما يلي :
 -سلك املهندس ؛
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 دبلوم الدراسات الجامعية العامة ،أو دبلوم الدراسات الجامعيةفي العلوم والتقنيات ،أو دبلوم الدراسات الجامعية املهنية،
أو شهادة وطنية من نفس املستوى ،أو شهادة معترف بمعادلتها
لها ،املحصل عليها في املسالك العلمية أو التقنية؛
 شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ،أو شهادة اإلجازة املهنية،أو شهادة اإلجازة في العلوم والتقنيات ،أو شهادة وطنية من نفس
املستوى ،أو شهادة معادلة لها ،املحصل عليها في ميادين التكوين
باملدرسة.
ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.
املادة 6
يستغرق سلك املاستر أربعة فصول بعد شهادة اﻹجازة في
الدراسات األساسية أو شهادة اﻹجازة املهنية أو شهادة وطنية من
نفس املستوى أو دبلوم مهندس الدولة في ميادين التكوين باملدرسة
أو شهادة معترف بمعادلتها لها .ويتوج هذا السلك بشهادة املاستر
أو شهادة املاستر املتخصص .
املادة 7
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك املهندس
وسلك املاستر ما يلي :
 تعريف املسلك والوحدات املكونة له وجذعه املشترك وعناصرملفه الوصفي ؛
 -تعريف الوحدة وغالفها الزمني وعناصرملفها الوصفي ؛

 -سلك املاستر؛

 -شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.

 سلك الدكتوراه.املادة 4
تتولى املدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
 دبلوم مهندس الدولة؛ شهادة املاستر؛ شهادة املاستراملتخصص؛ شهادة الدكتوراه.املادة 5
يستغرق سلك املهندس ستة فصول بعد األقسام التحضيرية
العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح االختبارات الكتابية والشفوية
للمباراة الوطنية لاللتحاق بمؤسسات تكوين املهندسين .ويفتح هذا
السلك أيضا بعد اجتياز مباراة ،وفي حدود  %10من العدد اإلجمالي
للطلبة املسجلين بالسنة األولى باملدرسة ،في وجه الحاصلين على :

املادة 8
يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات بعد شهادة املاستر
أو شهادة املاستر املتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو إحدى
الشهادات الوطنية املحددة الئحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية
املكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي أو شهادة
معترف بمعادلتها لها ،ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن ،بصفة استثنائية ،تمديد هذه املدة لسنة أو سنتين
أو ثالث سنوات على األكثر ،وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط
البيداغوجية الوطنية املنصوص عليه في املادة  9بعده.
املادة 9
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه :
 شروط الولوج ؛ -كيفيات سيرإنجازأعمال البحث واملناقشة ؛
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 تنظيم عمليات التأطيرالبيداغوجي وإجراءاته.املادة 10
ينظم سلك الدكتوراه في ٳطــار مــركز الدراسات في الدكتوراه
محدث باملدرسة ومعترف به من لدن مجلس التنسيق ،وعند
االقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة ملؤسسات
أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط املحددة بموجب القرار املتخذ
طبقا ملقتضيات املادة  21أدناه.
املادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة
الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والسلطة
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس املدرسة
وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي .
املادة 12
تحدد الئحة املسالك املعتمدة باملدرسة بقرار مشترك للسلطة
الحكومية املكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي،
بناء على اقتراح من مجلس املدرسة وموافقة مجلس اإلدارة ،وبعد
استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم
العالي.
يمكن تغيير أو تتميم  الئحة املسالك املشار ٳليها أعاله وفق نفس
الكيفيات املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة .
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عالوة على األعضاء املنصوص عليهم في املادة  8من القانون السالف
الذكر رقم  ،39.13يتألف مجلس اإلدارة من األعضاء التالين :
 - 1ممثلو الدولة التالي بيانهم :
 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو ممثلها ؛ السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو ممثلها ؛ السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها ؛ السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة أو ممثلها ؛ السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاءأو ممثلها ؛
 السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن والبيئة أو ممثلها. - 2ممثالن اثنان ( )2عن األساتذة الباحثين املنتمين للمدرسة ،يتم
انتخابهما من طرف نظرائهما ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة  15بعده.
 - 3ممثالن اثنان ( )2عن األطر اإلدارية والتقنية للمدرسة ،يتم
انتخابهما من طرف نظرائهما ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة  16بعده.
 - 4ممثالن اثنان ( )2عن الجمعيات واملنظمات املهنية النشيطة
في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام املدرسة ،يتم تعيينهما ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية املحددة في املادة 17
أدناه.

املادة 13

املادة 15

يمكن للمدرسة وفق الشروط املنصوص عليها في نظامها الداخلي
إحداث شهادات ودبلومات خاصة بها ،وال سيما في مجال التكوين
املستمر ،بناء على اقتراح من مجلس املدرسة ومصادقة مجلس
اإلدارة ،وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة
الحكومية املكلفة بالتجهيز.

ألجل تطبيق أحكام املادة  8من القانون رقم  39.13السالف
الذكر ،يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن األساتذة
الباحثين بمجلس اإلدارة كل األساتذة الباحثين باملدرسة املرسمين أو
امللحقين أو املتعاقدين أو املشاركين باملدرسة والذين يزاولون عملهم
بها كامل الوقت ملدة سنة على األقل.

يمكن أن تكون تلك الشهادات والدبلومات موضوع اعتماد من
لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز بعد استطالع رأي اللجنة
الوطنية لتنسيق التعليم العالي ،كما يمكن االعتراف بمعادلة
الشهادات املعتمدة للشهادات الوطنية.

يعتبر مترشحين من أجل تمثيل األساتذة الباحثين بمجلس اإلدارة
األساتذة الباحثون باملدرسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة
رئيسية كامل الوقت ملدة سنتين على األقل والذين ال يشغلون أية
وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمدرسة باستثناء امللحقين
واملتعاقدين كامل الوقت واملشاركين.

الباب الثالث
تنظيم وتسييراملدرسة
املادة 14
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون رقم  39.13املشار إليه أعاله،
يرأس مجلس اإلدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املفوضة
من لدنه لهذا الغرض.

تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس اإلدارة بصفة ممثل عن
األساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس
املدرسة.
يتم انتخاب ممثلي األساتذة الباحثين بمجلس اإلدارة باالقتراع
السري األحادي اإلسمي وباألغلبية النسبية لألصوات املعبر عنها.
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يشارك الناخبون في االقتراع عن طريق التصويت الشخ�صي
املباشر.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال
أو وقع في حالة فقدان األهلية االنتخابية املشار إليها أعاله ،يتم
تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة املتبقية خالل أجل ستين
يوما املوالية لتاريخ شغور هذا املنصب.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب
ممثلي األساتذة الباحثين في مجلس اإلدارة.
املادة 16
ألجل تطبيق أحكام املادة  8من القانون رقم  39.13السالف
الذكر ،يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي األطر اإلدارية والتقنية
بمجلس اإلدارة ،جميع األطر اإلدارية والتقنية العاملة باملدرسة
سواء كانوا مرسمين أو متدربين أو ملحقين أو متعاقدين  .
يعتبر مترشحين لتمثيل األطر اإلدارية والتقنية باملدرسة بمجلس
اإلدارة األطر اإلدارية والتقنية املرسمة.
يتم انتخاب ممثلي األطر اإلدارية والتقنية بمجلس اإلدارة عن
طريق االقتراع السري األحادي اإلسمي وباألغلبية النسبية لألصوات
املعبر عنها.
يشارك الناخبون في االقتراع عن طريق التصويت الشخ�صي
املباشر.
وإذا فقد العضو املنتخب الصفة التي من أجلها تم انتخابه
أو استقال من املجلس أو وقع في حالة فقدان األهلية االنتخابية يتم
تعويضه طبقا لنفس الكيفية ،بالنسبة للفترة املتبقية ،خالل الستين
يوما املوالية لتاريخ شغور املقعد.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب
ممثلي األطر اإلدارية والتقنية في مجلس اإلدارة.
املادة 17
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املادة 18
تطبيقا  ألحكام املادة  13من القانون رقم   39.13السالف الذكر،
تحدد اختصاصات الكاتب العام واملديرين املساعدين كما يلي :
يقوم الكاتب العام ،تحت سلطة املدير ،بتسيير مختلف املصالح
اإلدارية واملالية للمدرسة ،ويساهم في إعداد وتنفيذ امليزانية بتعاون
مع مختلف هيئات املدرسة ،كما يتولى مهمة كتابة مجلس املؤسسة.
يزاول املدير املساعد املكلف بالدراسات مهامه كامل الوقت
باملدرسة ،وتناط به مهمة تطوير وتدبير التكوين األسا�سي ،كما يكلف
باالستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين باملقاوالت لفائدة
الطلبة فيما يخص التكوين األسا�سي ،وتتبع إدماج خريجي املدرسة
في الحياة العملية.
يزاول املدير املساعد املكلف بالبحث والتعاون والشراكة مهامه
كامل الوقت باملدرسة ،وتناط به مهمة تطوير وتدبير أنشطة البحث
ومركز الدراسات في الدكتوراه ،وتطوير التعاون وإنجاز الشراكة مع
املقاوالت والهيئات العمومية ،وتنسيق أنشطة تداول التكنولوجيا،
وتقديم الخدمات والخبرات .كما يتولى االستكشاف وإعداد مخططات
التدريب والتكوين باملقاوالت لفائدة الطلبة املسجلين لتحضير
الدكتوراه ،وتتبع إدماج الدكاترة الخريجين في الحياة العملية.
يزاول املدير املساعد املكلف بالتكوين املستمر مهامه كامل الوقت
باملدرسة ،ويختص بإعداد برامج وأنشطة التكوين املستمر وتنظيمها
وتنسيقها.
املادة 19
يحدد تأليف مجلس املدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب
أعضائه طبقا ألحكام املرسوم رقم  2.05.885السالف الذكر.
يمارس مجلس املدرسة االختصاصات املوكولة إليه بمقت�ضى
القانون رقم  01.00املشار إليه أعاله.
املادة 20
يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين
أو انتخاب أعضائها طبقا ألحكام املرسوم رقم  2.05.885السالف
الذكر.

تطبيقا  ألحكام املادة  8من القانون رقم   39.13السالف الذكر،
يعين ممثال الجمعيات واملنظمات املهنية النشيطة في مجال الهندسة
ذات ارتباط بمهام املدرسة من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز
باقتراح من مدير املدرسة.

املادة 21

إذا فقد عضو من العضوين السالف ذكرهما الصفة التي عين
من أجلها أو استقال من مجلس اإلدارة ،يتم تعويضه بالنسبة للفترة
املتبقية طبقا لنفس الكيفية في أجل ستين يوما التي تلي شغور هذا
املنصب.

تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار
للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز ،بناء على اقتراح من مجلس
املدرسة وموافقة مجلس اإلدارة ،و بعد استطالع رأي مجلس
التنسيق.

تقوم اللجنة العلمية باملهام املسندة إليها بمقت�ضى أحكام املادة 35
من القانون السالف الذكر رقم .01.00
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الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
املادة 22
يمكن أن يقبل في املدرسة الطلبة املترشحون األجانب املقترحون
من طرف حكوماتهم واملقبولون من لدن الحكومة املغربية طبقا
لنفس الشروط املقررة بالنسبة للطلبة املغاربة.
يجب أن ال تتعدى نسبة الطلبة األجانب  %10من عدد املقاعد
املحددة للتسجيل باملدرسة.
املادة 23
تطبق مقتضيات هذا املرسوم املتعلقة بسلك الدكتوراه ابتداء من
السنة الدراسية .2019-2018
املادة 24
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  2رجب  26( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
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مرسوم رقم  2.19.718صادر في  8رجب   3( 1441مارس  )2020
بتطبيق أحكام الفصل  26من الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم  1.72.184بتاريخ  15من جمادى اآلخرة 1392
( 27يوليو  )1972املتعلق بنظام الضمان االجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.184الصادر
في  15من جمادى اآلخرة  27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام
الضمان االجتماعي ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل 26
(الفقرة  الثانية) منه ؛
وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  25من جمادى
اآلخرة  20( 1441فبراير ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام الفصل ( 26الفقرة الثانية) من الظهير الشريف
بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم  1.72.184الصادر في  15من
جمادى اآلخرة  27( 1392يوليو  ،)1972يحدد هذا املرسوم متوسط
العدد السنوي لألجراء الذي يتعين على املشغل الذي يتوفر عليه ،أن
يقوم بدفع واجبات االشتراك للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
عبر الوسائل اإللكترونية.
املادة الثانية
يحدد متوسط العدد السنوي لألجراء ،املشار إليه في املادة
األولى أعاله ،بالنسبة للمشغل املنخرط بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي قبل تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية على
أساس التصريحات باألجور التي قام بها خالل اإلثني عشر ( )12شهرا
السابقة لهذا التاريخ.

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

املادة الثالثة

وزيراإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

يجب على املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي املتوفرين على تصريحات باألجور خالل الفترة املذكورة
في املادة الثانية أعاله ،التقيد بهذا املرسوم داخل اآلجال التالية ،على
أبعد تقدير ،والتي تبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية :

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

 داخل أجل ستة ( )6أشهربالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون علىمتوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق خمسة ( )5أجراء ؛
 داخل أجل اثني عشر( )12شهرا بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرونعلى متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق ثالثة ( )3أجراء ؛
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 داخل أجل أربعة وعشرين ( )24شهرا بالنسبة للمشغلينالذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق أجيرا
واحدا (.)1

املادة الخامسة
يسند تنفيذ  هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
كل واحد منهما فيما يخصه.

املادة الرابعة

وحرر بالرباط في  8رجب  3( 1441مارس .)2020

يحدد متوسط العدد السنوي لألجراء بالنسبة للمشغلين
املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعد تاريخ نشر
هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ،وكذا بالنسبة للمشغلين املنخرطين
بالصندوق املذكور قبل هذا التاريخ الذين ال يتوفرون على تصريحات
باألجور خالل الفترة املذكورة في املادة الثانية أعاله ،في أجير واحد ()1
على األقل ،يتم احتسابه على أساس القيام بأول تصريح ،بعد تاريخ
نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ،باألجر  ألجير واحد.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  82.20صادرفي  11من جمادى األولى  7( 1441يناير )2020
بحماية األصناف النباتية بشهادة االستنباط النباتي

املادة الثانية
يبين الجدول امللحق بهذا القرار النوع ورقم اإليداع واسم الصنف
واسم املستنبط ،واسم املودع وحداثة الصنف ومدة الحماية.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  9.94املتعلق بحماية املستنبطات
النباتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.255بتاريخ
 12من رمضان  21( 1417يناير  )1997؛

املادة الثالثة
طبقا ملقتضيات املادة  19من القانون املشار إليه أعاله رقم 9.94
املتعلق بحماية املستنبطات النباتية ،تبتدئ مدة الحماية املبينة في
الجدول املنصوص عليه في املادة األولى أعاله من تاريخ تسليم شهادة

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

االستنباط النباتي املناسبة.
املادة الرابعة

وعلى املرسوم رقم  2.01.2324الصادر في  27من ذي الحجة 1422
( 12مارس  )2002لتطبيق القانون رقم  9.94املتعلق بحماية املستنبطات
النباتية ،وال سيما املادتين  2و  8منه ؛

يسند تسليم شواهد االستنباط النباتي لألصناف املبينة في
الجدول امللحق بهذا القرار إلى املدير العام للمكتب الوطني للسالمة

وبعد استطالع رأي اللجنة االستشارية لحماية املستنبطات النباتية،
قرر ما يلي :
املادة األولى

الصحية للمنتجات الغذائية.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تستفيد ،طبقا ملقتضيات املادة الثانية من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  2.01.2324الصادر في  27من ذي الحجة 1422
( 12مارس  ،)2002األصناف املبينة في الجدول امللحق بهذا القرار من
حماية املستنبطات النباتية.

وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*
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قرار مشترك لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2856.19صادر في  12من جمادى اآلخرة  7( 1441فبراير  )2020بتغيير وتتميم القرار املشترك لوزير الثقافة
واالتصال ووزير االقتصاد واملالية رقم  769.18الصادر في  3رجب  21( 1439مارس  )2018بتحديد تعريفة لبعض
الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة واالتصال لقاء أجر .
وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.84.22الصادر في  7ربيع اآلخر  11( 1404يناير  )1984بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون
الثقافية لقاء أجر ،كما وقع تتميمه وتغييره ؛
وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية رقم  769.18الصادر في  3رجب 1439
( 21مارس  )2018بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لقاء أجر،
قررا م ــا يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املواد األولى والخامسة والسادسة من القرار املشترك لوزير الثقافة واالتصال ووزير
االقتصاد واملالية رقم  769.18الصادر في  3رجب  21( 1439مارس  )2018املشار إليه أعاله :
«املادة األولى - .يخضع كراء القاعات وأروقة املعارض واألماكن التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة .............................
«للتعريفة املبينة بالجدول أسفله :
التخصيص

التعريفة لكل قاعة أو رواق

األماكن
 رواق االوداية بالرباط......................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

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

مسرح أبا حنيني بالرباط......................................................
.....................................................
.....................................................

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

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

 -مسرح املركزالثقافي بالفنيدق.

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

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

 مسرح املركزالثقافي كمال الزبدي بالدارالبيضاء......................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
 مسرح املركزالثقافي بالحاجب. مسرح املديرية الجهوية بالقنيطرة. مسرح املركزالثقافي بقلعة مكونة......................................................
.....................................................
.....................................................
 رواق باب الرواح بالرباط. رواق برج باب مراكش بالصويرة. قاعات املراكزواملركبات الثقافية......................................................
قاعات املديريات الجهوية واملديريات اإلقليمية للثقافة وكذا األروقة األخرى التابعةلها باملدن واألقاليم.

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

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

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

.....................................................
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«تحدد التعريفة اليومية  ..............................................................................................................كل يوم إضافي».
«املادة الخامسة - .يخضع كراء فضاءات املعالم واملواقع التاريخية التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة ....................
«تحدد حسب الجدول أسفله :
فضاءات املعالم واملواقع التاريخية التابعة للسلطة الحكومية
املكلفة بالثقافة ألخذ الصور املهنية

التعريفة بأبواب مفتوحة

الرباط
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

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

مراكش
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 -قصرالباهية.

 أنقاض قصرالبديع. -جناح ملنارة.

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

 باب الدباغ.سال
 برج الدموع (سيدي بنعاشر). البرج الكبير. -برج سبع بنات.

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

مكناس
.........................................................................................................................

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

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

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

أسفي
.........................................................................................................................

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

الصويرة
.........................................................................................................................

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

سيدي قاسم
.........................................................................................................................

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

طنجة
.........................................................................................................................

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

تطوان
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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الجديدة
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
شفشاون

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

.........................................................................................................................
القنيطرة

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

.........................................................................................................................
العرائش

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

.........................................................................................................................
سطات

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

.........................................................................................................................
وجدة

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

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

«في حالة إذا ما كان التصوير  ..........................................................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
«املادة السادسة - .يخضع كراء فضاءات املعالم واملواقع التاريخية التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة .......................
«اإلشهاري أو من أجل إنجاز شرائط وثائقية أو تنظيم لقاءات وتظاهرات ،وبعد الحصول على ...................................................
«لتعريفة تحدد حسب الجدول أسفله :
فضاءات املعالم واملواقع التاريخية التابعة للسلطة
الحكومية املكلفة بالثقافة من أجل التصويرالسينمائي
واإلشهاري أو من أجل إنجازشرائط وثائقية أو تنظيم لقاءات
وتظاهرات
الرباط

 -موقع شالةاألثري.

 فضاء حدائق االوداية. فضاء باب الرواح. -فضاءالباب الكبير.

تعريفة لكل معلمة أو موقع أو متحف

بأبواب مفتوحة

بأبواب مغلقة

يوم واحد  20.000درهم
يومان  37.000درهم
ثالثة أيام  54.000درهم
أربعة أيام  71.000درهم
خمسة أيام  88.000درهم
ستة أيام  105.000درهم
أسبوع كامل  122.000درهم

يوم واحد  50.000درهم
يومان  92.500درهم
ثالثة أيام  135.000درهم
أربعة أيام  177.500درهم
خمسة أيام  220.000درهم
ستة أيام  262.500درهم
أسبوع كامل  305.000درهم.

يوم واحد  20.000درهم
يومان  37.000درهم
ثالثة أيام  54.000درهم
أربعة أيام  71.000درهم
خمسة أيام  88.000درهم
ستة أيام  105.000درهم
أسبوع كامل  122.000درهم

يوم واحد  40.000درهم
يومان  74.000درهم
ثالثة أيام  108.000درهم
أربعة أيام  142.000درهم
خمسة أيام  176.000درهم
ستة أيام  210.000درهم
أسبوع كامل  244.000درهم.
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مراكش

 أنقاض قصرالبديع. -قصرالباهية.

 باب الدباغ. -جناح املنارة.

سال
 برج الدموع (سيدي بنعاشر). البرج الكبير. برج سبع بنات.مكناس
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بأبواب مغلقة

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

يوم واحد  80.000درهم
يومان  148.000درهم
ثالثة أيام  216.000درهم
أربعة أيام  284.000درهم
خمسة أيام  352.000درهم
ستة أيام  420.000درهم
أسبوع كامل  488.000درهم

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

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

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................
...................................................
بأبواب مفتوحة

بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة

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

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

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

 -موقع وليلي األثري.

يوم واحد  20.000درهم
يومان  37.000درهم
ثالثة أيام  54.000درهم
أربعة أيام  71.000درهم
خمسة أيام  88.000درهم
ستة أيام  105.000درهم
أسبوع كامل  122.000درهم

يوم واحد  80.000درهم
يومان  148.000درهم
ثالثة أيام  216.000درهم
أربعة أيام  284.000درهم
خمسة أيام  352.000درهم
ستة أيام  420.000درهم
أسبوع كامل  488.000درهم

آسفي
...................................................
...................................................
الصويرة

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................
بأبواب مفتوحة

بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة

 سقالة امليناء. سقالة املدينة. -رواق برج باب مراكش.

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

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

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

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

...................................................
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طنجة
...................................................
....................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................

تطوان
...................................................
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................

الجديدة
...................................................
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................

شفشاون
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

القنيطرة
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................

سيدي قاسم
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................

العرائش
...................................................
...................................................

بأبواب مفتوحة
...................................................
...................................................

سطات
 -القصبة اإلسماعيلية.

بأبواب مفتوحة
...................................................

الريصاني

 -موقع سجلماسة.

بأبواب مفتوحة
يوم واحد  6.000درهم
يومان  7.000درهم
ثالثة أيام  8.000درهم
أربعة أيام  9.000درهم
خمسة أيام  10.000درهم
ستة أيام  11.000درهم
أسبوع كامل  12.000درهم

1671
بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة
يوم واحد  15.000درهم
يومان  24.000درهم
ثالثة أيام  33.000درهم
أربعة أيام  42.000درهم
خمسة أيام  51.000درهم
ستة أيام  60.000درهم
أسبوع كامل  69.000درهم
بأبواب مغلقة
...................................................
بأبواب مغلقة
...................................................
بأبواب مغلقة
...................................................
...................................................
بأبواب مغلقة
...................................................
بأبواب مغلقة
يوم واحد  10.000درهم
يومان  17.000درهم
ثالثة أيام  24.000درهم
أربعة أيام  31.000درهم
خمسة أيام  38.000درهم
ستة أيام  45.000درهم
أسبوع كامل  52.000درهم

«تحدد التعريفةاليومية  ........................................................................................................................كل يوم إضافي».
املادة الثانية - .يتمم القرار املشترك لوزير الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية رقم  769.18السالف الذكر
باملادة السابعة املكررة وباملادة السابعة املكررة مرتين :
«املادة السابعة املكررة - .تحدد تعريفة كراء فضاءات مسرح محمد السادس التابع للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة
«كما يلي :
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التعريفة

نوعها

الخدمات

مكانها أو طبيعتها
خالل أيام األسبوع

خالل أيام السبت واألحد
والعطل

نشاط ذو طابع ثقافي

 4.000درهم
لليوم الواحد

 6.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع تجاري

 10.000درهم
لليوم الواحد

 12.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع ثقافي

 500درهم
لليوم الواحد

 1.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع تجاري

 2.000درهم
لليوم الواحد

 3.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع ثقافي

 800درهم
لليوم الواحد

 1.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع تجاري

 1.500درهم
لليوم الواحد

 2.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع ثقافي

 800درهم
لليوم الواحد

 1.000درهم
لليوم الواحد

نشاط ذو طابع تجاري

 1.500درهم
لليوم الواحد

 2.000درهم
لليوم الواحد

كراء قاعة املسرح
لتقديم العروض

كراء قاعة املسرح
للتداريب

كراء الفضاءات التابعة للمسرح

كراء القاعات
لتنظيم الندوات وللتكوين

كراء بهو وفضاءات املسرح
إلقامة أنشطة مختلفة

كراء قاعات
إلقامة املعارض

نشاط ذو طابع ثقافي

 800درهم لليوم الواحد أو  5.000درهم لألسبوع بأكمله

نشاط ذو طابع تجاري

 1.500درهم لليوم الواحد أو  10.000درهم لألسبوع بأكمله

«املادة السابعة املكررة مرتين - .تحدد تعريفة كراء فضاءات داخل املواقع واملعالم التاريخية التابعة للسلطة الحكومية
«املكلفة بالثقافة لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والتذكارات أو لتقديم خدمات مختلفة لفائدة الزوار بموجب اتفاقيات
«مع املستفيدين»
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من جمادى اآلخرة  7( 1441فبراير .)2020
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.19.1059صادرفي  18من رجب  13( 1441مارس )2020
باإلذن لشركة تهيئة وتطوير مازاغان « »SAEDMبإحداث
شركة تسمى «.»Projet PUMA-C8
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
تطلب شركة تهيئة وتطوير مازاغان « »SAEDMاإلذن املنصوص
عليه في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل
املساهمة في إحداث شركة تسمى « »Projet PUMA-C8بشراكة مع
املجموعة الفرنسية «.»Réalités
ويندرج هذا املشروع في إطار االستراتيجية الجديدة لتطوير
األقطاب الحضرية التي بادرت إلى إطالقها وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.
ويتحدد هدفه في تطوير وحدة عمرانية جديدة تتشكل من مدينتي
الجديدة وأزمور ،كما سيشكل دعامة أساسية لدينامية املناطق
املحتضنة ألنشطة املجمع الشريف للفوسفاط وخاصة املحطة
الصناعية للجرف األصفر.
وسيتم إنجاز هذا املشروع بشراكة مع املجموعة الفرنسية
« »Réalitésلكون هذا املشروع في بدايته يحتاج لشركاء مرجعيين
ذوي تجربة في مجال املقاولة العقارية ،إضافة إلى املساهمة املالية
التي ستقدمها هذه املجموعة لتمويل املشروع ،إذ ستقتصر مساهمة
شركة تهيئة وتطوير مازاغان على توفير الوعاء العقاري الذي سيتم
إنجاز املشروع عليه.
وقد تم االتفاق على إنجاز هذا املشروع على ثالث مراحل ،حيث
سيتم إنجازه على وعاء عقاري مساحته اإلجمالية  13هكتارا مما
سيمكن من إنجاز  382وحدة سكنية وتهيئة  2000م 2على شكل
وحدات تجارية.
وإلنجاز هذا املشروع تم االتفاق على إحداث شركة تسمى
« »Projet PUMA-C8على شكل شركة املساهمة خاضعة للقانون
املغربي برأسمال أولي قدره مليون درهم مناصفة بين املساهمين.
ويتمثل الغرض الرئي�سي لهذه الشركة في بناء وتسويق برنامج سكني
مختلط مكون من مساكن فردية وجماعية ووحدات تجارية.

وفي إطار هذا املشروع ،التزمت شركة تهيئة وتطوير مازاغان،
بموجب عقد أبرمته مع املجموعة الفرنسية « »Réalitésبتاريخ
 12يونيو  ،2019بتفويت الوعاء العقاري للشركة التابعة املشتركة
وتجزئته خالل كل مرحلة من املراحل الثالث للمشروع .وستتم
املساهمة بهذا العقار في الحساب الجاري للمساهمين ،وفي املقابل
تلتزم « »Réalitésباملساهمة بنفس الحصة والتي ستخصص لتطوير
املشروع.
وتتعهد « »Réalitésبتقديم دعمها لشركة املشروع املزمع إحداثها
فيما يتعلق بإدارة املشروع وتسييره وكل ما يخص الجوانب املتعلقة
بالبناء ومراقبة مراحل املشروع وكذاك دعم الزبناء وخدمة ما بعد
البيع.
هذا ،وتبين التوقعات املالية للشركة املزمع إحداثها برسم الفترة
املمتدة ما بين  2019و  ،2024بأن رقم معامالتها سينتقل من 191,8
مليون درهم سنة  2021إلى حوالي  4,5مليون درهم سنة .2024
وفيما يتعلق بناتج االستغالل ،فسينتقل من  2,1مليون درهم سنة
 2021إلى  0,5مليون درهم سنة  .2024أما الناتج الصافي فسينتقل من
 1,2مليون درهم سنة  2021إلى  0,4ميلون درهم سنة .2024
ونظرا ملا سبق وبناء على املادة  8من القانون رقم 39.89
املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان 1410
( 11أبريل  ،)1990كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن لشركة تهيئة وتطوير مازاغان « ،»SAEDMباملساهمة في
إحداث شركة تابعة تسمى «.»Projet PUMA-C8
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  18من رجب  13( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.19.1060صادرفي  18من رجب 13( 1441مارس)2020 
باإلذن لشركة تهيئة وتطوير مازاغان ( )SAEDMبإحداث
شركة تابعة تسمى «.»POLEPROM

وفي إطار هذا املشروع ،التزمت شركة تهيئة وتطوير مازاغان،
بموجب عقد أبرمته مع املجموعة اإلسبانية « »CICASAبتاريخ
 22أغسطس  ،2019بتفويت الوعاء العقاري لصالح الشركة املزمع
إحداثها   وتجزئته خالل كل مرحلة من املراحل األربع للمشروع.
وستتم املساهمة بهذا العقار في الحساب الجاري للمساهمين وفي
املقابل تلتزم « »CICASAباملساهمة بنفس الحصة والتي ستخصص
لتطوير املشروع.

تطلب شركة تهيئة وتطوير مازاغان ( )SAEDMاإلذن املنصوص
عليه في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل
إحداث شركة عقارية تسمى « »POLEPROMبشراكة مع املجموعة
اإلسبانية «.»CICASA

وتتعهد « »CICASAبتقديم دعمها لشركة املشروع املزمع إحداثها
فيما يتعلق بإدارة املشروع وتسييره وكل ما يخص الجوانب املتعلقة
بالبناء ومراقبة مراحل املشروع وكذلك دعم الزبناء وخدمة ما بعد
البيع.

رئيس الحكومة،
بيان األسباب :

ويندرج هذا املشروع في إطار االستراتيجية الجديدة لتطوير  
األقطاب الحضرية التي بادرت إلى إطالقها وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.
ويتحدد هدفه في تطوير وحدة عمرانية جديدة تتشكل من مدينتي
الجديدة وأزمور ،كما سيشكل دعامة أساسية لدينامية املناطق
املحتضنة ألنشطة املجمع الشريف للفوسفاط وخاصة املحطة
الصناعية للجرف األصفر.
وسيتم إنجاز هذا املشروع بشراكة مع املجموعة اإلسبانية
« »CICASAوذلك ،لكون هذا املشروع في بدايته يحتاج لشركاء
مرجعيين ذوي تجربة في مجال املقاولة العقارية ،إضافة إلى املساهمة
املالية التي ستقدمها هذه املجموعة لتمويل املشروع ،إذ ستقتصر
مساهمة شركة تهيئة وتطوير مازاغان على توفير الوعاء العقاري
الذي سيتم إنجاز املشروع عليه.
وقد تم االتفاق على إنجاز هذا املشروع على أربع مراحل،
حيث سيتم إنجازه على وعاء عقاري مساحته اإلجمالية  18هكتارا
إذ سيمكن من إنجاز  577وحدة سكنية وتهيئة  5000م 2على شكل
وحدات تجارية.
وإلنجاز هذا املشروع ،تم االتفاق على إحداث شركة سيطلق عليها

هذا ،وتبين التوقعات املالية للشركة املزمع إحداثها برسم الفترة
املمتدة ما بين  2020و  ،2026بأن رقم معامالتها سينتقل من 123,8
مليون درهم سنة  2021إلى حوالي  153,2مليون درهم سنة ،2026
مسجال بذلك نموا سنويا معدله .%4,3
وفيما يتعلق بناتج االستغالل ،فسينتقل من  6,1مليون درهم
سنة  2021إلى  85,1مليون درهم سنة  ،2026محققا بذلك تزايدا
سنويا متوسطا يناهز .%69,4
أما الناتج الصافي ،فسينتقل من  4,3مليون درهم سنة  2021إلى
 59,6ميلون درهم سنة  ،2026أي بنسبة نمو سنوي معدله .%69,2
هذا ،ونظرا ملا سبق وبناء على املادة  8من القانون رقم 39.89
املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان 1410
( 11أبريل  ،)1990كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن لشركة تهيئة وتطوير مازاغان « »SAEDMباملساهمة في
إحداث شركة تابعة تسمى «.»POLEPROM
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  18من رجب  13( 1441مارس .)2020

اسم « »POLEPROMعلى شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املغربي برأسمال أولي قدره مليون درهم مناصفة بين املساهمين.

وقعه بالعطف :

ويتمثل الغرض الرئي�سي لهذه الشركة في بناء وتسويق برنامج سكني

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

مختلط مكون من مساكن فردية وجماعية ووحدات تجارية.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.19.1091صادرفي  18من رجب  13( 1441مارس )2020
باإلذن لشركة « »CDG Investفرع االستثمار التابع ملجموعة
صندوق اإليداع والتدبير باملساهمة في رأسمال املقاوالت
الناشئة املحدثة في إطار برنامج « »212 Foundersتعمل
في قطاعات التكنولوجيا والرقمية والخدمات والصناعة
والتجارة والبنيات التحتية والطاقة.
رئيس الحكومة ،
بيان األسباب :
تطلب شركة « »CDG Investفرع االستثمار التابع ملجموعة
صندوق اإليداع والتدبير اإلذن املنصوص عليه في املادة  8من القانون
رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع
الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل املساهمة في رأسمال
املقاوالت الناشئة املحدثة في إطار برنامج « »212 Foundersتعمل
في قطاعات التكنولوجيا والرقمية والخدمات والصناعة والتجارة
والبنيات التحتية والطاقة.
ويندرج هذا املشروع في إطار مواكبة التطور الذي تعرفه مهن
صندوق اإليداع والتدبير ال سيما من خالل التنمية االستباقية
لالستثمار غير املدرج في سوق الرساميل .حيث أنشأ صندوق اإليداع
والتدبير في فبراير  2019الفرع الجديد « »CDG Investاملخصص لهذا
النشاط.
وفي هذا الصدد ،أطلقت شركة « »CDG Investبرنامج
« »212 Foundersالرامي إلى دعم وتمويل املقاوالت الناشئة املبتكرة
والذي يمكنها من االنتقال من مرحلة ما قبل احتضان املشروع
(ترجمة فكرة إلى مخطط أعمال مربح) إلى مرحلة التسارع (تحقيق
أرقام املعامالت األولى).
هذا ،وقد انطلقت الدفعة األولى لهذا البرنامج في سبتمبر ،2019
وتتكون من  20مقاولة ناشئة تم اختيارها من بين حوالي  1000مقاولة
مرشحة ،ومن املزمع إطالق دفعة أو دفعتين من نفس الحجم سنويا
في إطار هذا البرنامج .كما سيتم اختيار ودعم دفعات أخرى ابتداء من
سنة .2020
كما ينفتح هذا البرنامج على التكنولوجيا والرقمية والخدمات
والصناعة والتجارة والبنيات التحتية والطاقة علما أن املعايير التي
يتم اختيار املقاولة الناشئة على أساسها تعتمد خصوصا على الطابع
االبتكاري للمشروع املقترح وآفاقه ،ال سيما على املستوى الدولي
وكفاءة املوارد البشرية وتجربتها وكذا مدى ترسيخ املشروع في
املغرب.
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واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة على وجه
الخصوص في إحداث مقاوالت ناشئة ذات طابع دولي انطالقا من
املغرب ؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن لشركة « »CDG Investفرع االستثمار التابع ملجموعة
صندوق اإليداع والتدبير ،ملدة ثالث ( )3سنوات ،ابتداء من تاريخ نشر
هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ،باملساهمة في رأسمال املقاوالت
الناشئة املحدثة في إطار برنامج « »212 Foundersتعمل في قطاعات
التكنولوجيا والرقمية والخدمات والصناعة والتجارة والبنيات
التحتية والطاقة وذلك وفق الشروط التالية :
 تخضع كل مساهمة إلى تقييم مسبق مع تحديد نسبة املردوديةالداخلية املنتظرة ؛
 تعرض كل مساهمة مسبقا قبل إنجازها على لجنة االستثمارلشركة « »CDG Investللموافقة عليها.
املادة الثانية
توجه شركة « »CDG Investإلى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ،عند متم كل سنة ،ابتداء من تاريخ نشر هذا املرسوم في
الجريدة الرسمية وطيلة الثالث سنوات املشار إليها في املادة األولى،
تقريرا بشأن عمليات أخذ املساهمات املنجزة خالل السنة املذكورة.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  18من رجب  13( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1676

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.173صادرفي  18من رجب  13( 1441مارس )2020
يق�ضي بإحداث محافظة على األمالك العقارية بإقليم مديونة
تسمى «محافظة مديونة» وبتحديد دائرة اختصاصها.

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19

مرسوم رقم  2.20.174صادرفي  18من رجب  13( 1441مارس )2020
يق�ضي بإحداث محافظة على األمالك العقارية بإقليم الجديدة
تسمى «محافظة أزمور» وبتحديد دائرة اختصاصها.
رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،
بن ـ ــاء عل ـ ــى الظهي ـ ــر الش ـ ــري ــف الص ـ ــادر ف ـ ــي  9رمض ـ ــان 1331
( 12أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بن ـ ــاء عل ـ ــى الظهي ـ ــر الش ـ ــري ــف الص ـ ــادر ف ـ ــي  9رمض ـ ــان 1331
( 12أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشـأن التقسيم اإلداري للمملكة ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشـأن التقسيم اإلداري للمملكة ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.194الصادر في  3رجب 1404
( 5أبريل  )1984بتحديد دوائر اختصاص املحافظات على األمالك
العقارية ،كما وقع تغييره وتتميمه،
رسم ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.84.194الصادر في  3رجب 1404
( 5أبريل  )1984بتحديد دوائر اختصاص املحافظات على األمالك
العقارية ،كما وقع تغييره وتتميمه،
رسم ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

تحدث عن طريق تقسيم املحافظة على األمالك العقارية بسيدي
عثمان ،محافظة على األمالك العقارية تسمى «محافظة مديونة».

تحدث عن طريق تقسيم املحافظة على األمالك العقارية بالجديدة،
محافظة على األمالك العقارية تسمى «محافظة أزمور».

املادة الثانية

املادة الثانية

تمتد دائرة اختصاص املحافظة على األمالك العقارية بمديونة إلى
إقليم مديونة.

تمتد دائرة اختصاص املحافظة على األمالك العقارية بأزمور إلى
جماعتي أزمور ولبير الجديد ودائرتي أزمور والحوزية.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

تقتصر دائرة اختصاص املحافظة على األمالك العقارية بسيدي
عثمان على عمالتي مقاطعات ابن مسيك وموالي رشيد.

تقتصر دائرة اختصاص املحافظة على األمالك العقارية بالجديدة
على جماعة ودائرة الجديدة.

املادة الرابعة

املادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات.

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة
الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات.

وحرر بالرباط في  18من رجب  13( 1441مارس .)2020

وحرر بالرباط في  18من رجب  13( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيرالفالحة والصيد البحري

وزيرالفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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االتحاد العام ملقاوالت املغرب :

بتغيير املرسوم رقم  2.17.367بتاريخ  13من محرم 1439

 -السيد شكيب لعلج عضوا رسميا خلفا للسيد صالح الدين املزوار؛

( 4أكتوبر  )2017بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 -السيد مهدي التازي عضوا رسميا خلفا للسيد فيصل مكوار؛

الوطني للضمان االجتماعي.

 السيد هشام زوانات عضوا رسميا خلفا للسيد جواد الشيخ لحلو ؛ -السيد عادل الرايس عضوا نائبا خلفا للسيد عبد الحي بسة ؛

رئيس الحكومة،

 -السيد محمد طالل عضوا نائبا خلفا للسيد خالد شدادي ؛

بعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.367الصادر في  13من
محرم  4( 1439أكتوبر  )2017بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،كما تم تغييره ؛
وباقتراح من وزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي واالتحاد العام ملقاوالت املغرب،

 السيد عبد الحي بسة عضوا نائبا خلفا للسيد هشام زوانات.املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير الشغل واإلدماج املنهي.
وحرر بالرباط في  23من رجب  18( 1441مارس .)2020

رسم ما يلي :
املادة األولى
تغييرا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.17.367الصادر في  13من محرم  4( 1439أكتوبر   ،)2017
يعين السادة اآلتية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،وذلك ملا تبقى من مدة العضوية بهذا املجلس

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم

املحددة في ثالث ( )3سنوات تبتدئ من  12أكتوبر  2017على النحو

الحكومة رقم  718.20صادر في  12من ربيع اآلخر 1441

التالي :

( 9ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونائبين

وزارة الشغل واإلدماج املنهي :
 السيد عبد اللطيف سعيدي عضوا نائبا خلفا للسيد أحمدالطوبي ؛
 السيد طارق متضح عضوا نائبا خلفا للسيد عبد اللطيفسعيدي.
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي :
 السيد عبد العزيز ببقيقي عضوا نائبا خلفا للسيد رشيدالبوعزاوي.

عنهما.
وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.957الصادر في  23من صفر 1441
( 22أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب
والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :

املادة الثانية

املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين
مساعدين واآلخران نائبين عنهما لصرف االعتمادات املفوضة إليهم
من لدن وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة برسم امليزانية العامة لقطاع االتصال :
اآلمران املساعدان
بالصرف
مدير املعهد العالي لإلعالم
واالتصال.
مدير املعهد العالي ملهن
السمعي البصري والسينما.

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين
بالصرف ونائبيهما املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون
بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

النائبان

املحاسبـان املكلفان

الكاتب العام للمعهد العالي لإلعالم
واالتصال.
الكاتب العام للمعهد العالي ملهن
السمعي البصري والسينما.

الخازن الوزاري لدى وزارة
الثقافة والشباب والرياضة
الخازن الوزاري لدى وزارة
الثقافة والشباب والرياضة

وحرر بالرباط في  12من ربيع اآلخر  9( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  739.20صادرفي  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير )2020بتعيين
آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من الحساب الخصو�صي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.13.025
الحامل عنوان «الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي» وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة
بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :
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االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف
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املحاسبون املكلفون

النواب

 املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بسوس  -ماسة. املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.والية جهة سوس  -ماسة

رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز

 -رئيس مصلحة الدراسات وتدبير الجودة باإلعداد املؤقت لإلشراف

املركزاالستشفائي الجامعي وكلية الطب

على إنجاز املركز االستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة

والصيدلة بأكادير

خازن عمالة أكادير

بأكادير.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.

 املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة  -تطوان -الحسيمة.
رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز
والية جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة

املركزاالستشفائي الجامعي وكلية الطب
والصيدلة بطنجة

 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطنجة. رئيس مصلحة الدراسات وتدبير الجودة باإلعداد املؤقت لإلشرافعلى إنجاز املركز االستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة

خازن عمالة طنجة

بطنجة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بطنجة.

والية جهة الرباط  -سال  -القنيطرة

املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك
بالرباط  -سال  -القنيطرة بالرباط

رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز
املستشفى الجديد ابن سينا بالرباط

 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط. -رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية

خازن عمالة الرباط

للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة.

 املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -القنيطرة.
 -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط.

الرباط

 -رئيس مصلحة الدراسات وتدبير الجودة باإلعداد املؤقت لإلشراف

خازن عمالة الرباط

على إنجازاملستشفى الجديد ابن سينا بالرباط.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالرباط.

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف ونوابهم املشار إليهم أعاله املشاريع
املضمنة في الحساب الخصو�صي للخزينة الذي يقومون بصرف النفقات منه.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1131.16الصادر في  3رجب  11( 1437أبريل )2016
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  740.20صادرفي  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير )2020بتعيين
آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» وإصدار بيانات الدفع واألوامر
بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة :
االختصاص الترابي
مجموع تراب اململكة

اآلمرون املساعدون بالصرف
مديرالتجهيزات العامة.

النواب
 رئيس قسم الدراسات. -رئيس قسم البرامج.

املحاسبون املكلفون
الخازن الوزاري لدى وزارة للتجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء

والية جهة سوس  -ماسة

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.لسوس  -ماسة بأكادير -إداوتنان.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.

خازن عمالة أكادير

أكادير -إداوتنان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبأكادير -إداوتنان.
واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.

خازن عمالة أكادير

اشتوكة  -إنزكان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلباشتوكة  -إنزكان.
واللوجيستيك باشتوكة  -إنزكان.

خازن عمالة أكادير

تارودانت

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتارودانت.
واللوجيستيك بتارودانت.

الخازن اإلقليمي بتارودانت

تيزنيت

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتيزنيت.
واللوجيستيك بتيزنيت.

الخازن اإلقليمي بتيزنيت

طاطا

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبطاطا.
واللوجيستيك بطاطا.

الخازن اإلقليمي بطاطا

والية جهة كلميم  -واد نون

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم.لكلميم  -واد نون بكلميم.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.

الخازن اإلقليمي بكلميم
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كلميم

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبكلميم.
واللوجيستيك بكلميم.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بكلميم.

الخازن اإلقليمي بكلميم

سيدي إفني

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتيزنيت.بسيدي إفني.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بكلميم.

الخازن اإلقليمي بكلميم

أسا  -الزاك

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبأسا  -الزاك.
واللوجيستيك بأسا  -الزاك.

الخازن اإلقليمي بأسا  -الزاك

طانطان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبطانطان.
واللوجيستيك بطانطان.

الخازن اإلقليمي بطانطان

والية جهة العيون  -الساقية الحمراء

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للداخلة  -وادي الذهب.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون.للعيون  -الساقية الحمراء بالعيون.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك للعيون  -الساقية الحمراء.

الخازن اإلقليمي بالعيون

العيون

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون  -الساقية
الحمراء.
بالعيون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالعيون.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بالعيون.

الخازن اإلقليمي بالعيون

طرفاية

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبطرفاية.
واللوجيستيك بالعيون.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بالعيون.

الخازن اإلقليمي بالعيون

بوجدور

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون  -الساقية
الحمراء.
ببوجدور.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك ببوجدور.

الخازن اإلقليمي ببوجدور

السمارة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون  -الساقية
الحمراء.
بالسمارة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالسمارة.

الخازن اإلقليمي بالسمارة

والية جهة الداخلة  -وادي الذهب

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون  -الساقية
الحمراء.
للداخلة  -وادي الذهب بوادي الذهب.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة. رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز والنقلواللوجيستيك للداخلة  -وادي الذهب.

الخازن اإلقليمي بالداخلة

الداخلة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة  -وادي
الذهب.
بالداخلة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالداخلة.

الخازن اإلقليمي بالداخلة
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والية جهة مراكش  -آسفي

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمراكش.ملراكش  -آسفي بمراكش.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.

خازن عمالة مراكش

مراكش

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبمراكش.
واللوجيستيك بمراكش.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بمراكش.

خازن عمالة مراكش

شيشاوة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبشيشاوة.
واللوجيستيك بشيشاوة.

الخازن اإلقليمي بشيشاوة

الحوز

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالحوز.
واللوجيستيك بالحوز.

خازن عمالة مراكش

قلعة السراغنة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبقلعة السراغنة.
واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

الخازن اإلقليمي
بقلعة السراغنة

الرحامنة

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالرحامنة.
واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

الخازن اإلقليمي
بقلعة السراغنة

الصويرة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالصويرة.
واللوجيستيك بالصويرة.

الخازن اإلقليمي بالصويرة

آسفي

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبآسفي.
واللوجيستيك بآسفي.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بآسفي.

الخازن اإلقليمي بآسفي

والية جهة الدارالبيضاء  -سطات

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
للدارالبيضاء  -سطات بالدارالبيضاء.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاء. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات.

خازن عمالة الدارالبيضاء
مركز -غرب

الدارالبيضاء

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالدارالبيضاء.
واللوجيستيك بالدارالبيضاء.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بالدارالبيضاء.

خازن عمالة الدارالبيضاء
مركز -غرب

برشيد

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بسطات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلببرشيد.
واللوجيستيك بسطات.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بسطات.

الخازن اإلقليمي بسطات
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املحمدية

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاء.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلباملحمدية.
واللوجيستيك باملحمدية.

خازن عمالة املحمدية

الجديدة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالجديدة.
واللوجيستيك بالجديدة.

الخازن اإلقليمي بالجديدة

سيدي بنور

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالجديدة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبسيدي بنور.
واللوجيستيك بالجديدة.

الخازن اإلقليمي بالجديدة

بنسليمان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلببنسليمان.
واللوجيستيك ببنسليمان.

الخازن اإلقليمي ببنسليمان

سطات

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبسطات.
واللوجيستيك بسطات.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بسطات.

الخازن اإلقليمي بسطات

والية جهة بني مالل  -خنيفرة

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببني مالل.لبني مالل  -خنيفرة ببني مالل.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.

الخازن اإلقليمي ببني مالل

بني مالل

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلببني مالل.
واللوجيستيك ببني مالل.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك ببني مالل.

الخازن اإلقليمي ببني مالل

أزيالل

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبأزيالل.
واللوجيستيك بأزيالل.

الخازن اإلقليمي بأزيالل

خنيفرة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبخنيفرة.
واللوجيستيك بخنيفرة.

الخازن اإلقليمي بخنيفرة

خريبكة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبخريبكة.
واللوجيستيك بخريبكة.

الخازن اإلقليمي بخريبكة

والية جهة الرباط  -سال  -القنيطرة

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بالرباط  -سال  -القنيطرة بالرباط.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة.

خازن عمالة الرباط

الرباط

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
بالرباط.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالرباط.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بالرباط.

خازن عمالة الرباط
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القنيطرة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
بالقنيطرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالقنيطرة.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بالقنيطرة.

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة

سيدي سليمان

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبسيدي سليمان.
واللوجيستيك بالقنيطرة.

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة

الخميسات

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
بالخميسات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالخميسات.

الخازن اإلقليمي بالخميسات

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
بسيدي قاسم.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بسيدي قاسم.

الخازن اإلقليمي
بسيدي قاسم

والية جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
لطنجة  -تطوان  -الحسيمة بطنجة.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطنجة. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة.

خازن عمالة طنجة

طنجة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بطنجة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بطنجة.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بطنجة.

خازن عمالة طنجة

تطوان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بتطوان.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بتطوان.

الخازن اإلقليمي بتطوان

العرائش

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بالعرائش.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالعرائش.

الخازن اإلقليمي بالعرائش

شفشاون

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بشفشاون.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بشفشاون.

الخازن اإلقليمي بشفشاون

وزان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بوزان.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بوزان.

الخازن اإلقليمي بشفشاون

سيدي قاسم
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الحسيمة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
بالحسيمة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالحسيمة.

الخازن اإلقليمي بالحسيمة

والية جهة فاس  -مكناس

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال -
القنيطرة.
لفاس  -مكناس بفاس.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بفاس. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.

خازن عمالة فاس

فاس

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبفاس.
واللوجيستيك بفاس.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بفاس.

خازن عمالة فاس

مكناس

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبمكناس.
واللوجيستيك بمكناس.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بمكناس.

خازن عمالة مكناس

إفران

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبإفران.
واللوجيستيك بإفران.

الخازن اإلقليمي بإفران

صفرو

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبصفرو.
واللوجيستيك بصفرو.

الخازن اإلقليمي بصفرو

بوملان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلببوملان.
واللوجيستيك ببوملان.

الخازن اإلقليمي بميسور

تاونات

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتاونات.
واللوجيستيك بتاونات.

الخازن اإلقليمي بتاونات

تازة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتازة.
واللوجيستيك بتازة.

الخازن اإلقليمي بتازة

جرسيف

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتازة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبجرسيف.
واللوجيستيك بتازة.

الخازن اإلقليمي بتاوريرت

والية جهة الشرق

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -
الحسيمة.
للشرق بوجدة.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.

خازن عمالة وجدة

وجدة  -أنجاد

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبوجدة  -أنجاد.
واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد.
 رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقلواللوجيستيك بوجدة  -أنجاد.

خازن عمالة وجدة
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الناضور

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالناضور.
واللوجيستيك بالناضور.

الخازن اإلقليمي بالناضور

الدريوش

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالناضور.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالدريوش.
واللوجيستيك بالناضور.

الخازن اإلقليمي بالناضور

بركان

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلببركان.
واللوجيستيك ببركان.

الخازن اإلقليمي ببركان

تاوريرت

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتاوريرت.
واللوجيستيك بتاوريرت.

خازن عمالة تاوريرت

فجيج

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبفجيج.
واللوجيستيك بفجيج.

الخازن اإلقليمي ببوعرفة

والية جهة درعة  -تافياللت

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرشيدية.لدرعة  -تافياللت بالرشيدية.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالرشيدية.

الخازن اإلقليمي بالرشيدية

الرشيدية

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبالرشيدية.
واللوجيستيك بالرشيدية.

الخازن اإلقليمي بالرشيدية

ورزازات

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبورزازات.
واللوجيستيك بورزازات.

الخازن اإلقليمي بورزازات

تنغير

رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبتنغير.
واللوجيستيك بورزازات.

الخازن اإلقليمي بورزازات

ميدلت

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلبميدلت.
واللوجيستيك بميدلت.

الخازن اإلقليمي بخنيفرة

زاكورة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.بزاكورة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بزاكورة.

الخازن اإلقليمي بورزازات

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف ونوابهم املشار إليهم أعاله املشاريع
املضمنة في امليزانية والحساب الخصو�صي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منهما.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1132.16الصادر في  3رجب  11( 1437أبريل )2016
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2250.19صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير)2020
بالترخيص لشركة «»LAGOUIRA TOURS sarl A.U
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«  » Lagouira Toursوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.37.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما
تم تغييره و تتميمه ؛

 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » LAGOUIRA TOURS sarl A.Uجردا ،حسب
الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج
بوزروك/بلح البحر من الصنفين « » Mytilus galloprovincialis

واعتبارا إلتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/020املوقعة بتاريخ  18من ربيع األول 1440
( 26نوفمبر )2018بين شركة « » LAGOUIRA TOURS sarl A.U
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

و«  » Perna pernaالتي تتم تربيتهما.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/
 DOE/020املشار إليها في املادة األولى أعاله.

يرخص لشركة «  » LAGOUIRA TOURS sarl A.Uاملسجلة في
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11257أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/020املوقعة بتاريخ  18من ربيع األول 1440
( 26نوفمبر )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Lagouira Toursألجل تربية
بوزروك/بلح البحر من الصنفين «»  Mytilus galloprovincialis   
و«  » Perna pernaفي البحر.

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*
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*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم 2250.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص
لشركة « »LAGOUIRA TOURS sarl A.Uبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « » Lagouira Tours  بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها 
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »  Lagouira Tours  رقم  2018/DOE/020املوقعة
بتاريخ  18من ربيع األول  26( 1440نوفمبر )2018بين شركة «  » LAGOUIRA TOURS sarl A.Uووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » LAGOUIRA TOURS sarl A.Uالكائن مقرها بشارع عالل الفا�سي رقم  01الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحرعرض البويردة ،إقليم وادي الذهب،

املساحة

عشرون ( )20هكتارا
خط العرض

خط الطول

B1

'' 23°14'8.0974شماال

''' 16°9'41.3492غربا

الحدود

B2
B3
B4
B5

'' 23°14’1.9093شماال
'' 23°14'11.9072شماال
'' 23°14’18.0956شماال
'' 23°14’8.0974شماال

'' 16°9'43. 5132غربا
'' 16°10'16.9943غربا
'' 16°10'14.8307غربا
'' 16°9'41.3492غربا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية
اإلشارات في البحر

منطقة عرضها مائة ( )100مترتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية بوزروك/بلح البحرمن الصنفين «  » Mytilus galloprovincialisو « » Perna perna

التقنية املستعملة

التربية املعلقة

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

مبلغ األتاوة املستحقة

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ قار  :عشرة آالف ( )10.000درهم في السنة
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2251.19صادرفي  10جمادى األولى  6( 1441يناير)2020
بالترخيص لشركة « » DAHAB AQUACULTURE sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«  » Dahab Aquacultureوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها.

املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية
كما تم تغييره وتتميمه ؛

 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة «  » DAHAB AQUACULTURE sarl AUجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار
املقعر «  » Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/063املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول 1440
( 5ديسمبر )2018بين شركة « » DAHAB AQUACULTURE sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم2018/DOE/063
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

يرخص لشركة «  » DAHAB AQUACULTURE sarl AUاملسجلة
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11365أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/063املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول 1440
( 5ديسمبر  )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Dahab Aquacultureألجل تربية
املحار املقعر « .» Crassostrea gigas

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

1689

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2251.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة « » DAHAB AQUACULTURE sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Dahab Aquacultureوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Dahab Aquacultureرقم 2018/DOE/063
املوقعة بتاريخ  27من ربيع األول  5( 1440ديسمبر )2018بين شركة « » DAHAB AQUACULTURE sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » DAHAB AQUACULTURE sarl AUالكائن مقرها بشارع املسجد زنقة  2رقم  - 33الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب

املساحة

هكتاران ()2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°51'1,4407شماال

خط الطول
'' 15°49'36,1560غربا

B2
B3
B4

'' 23°51’5,8828شماال
'' 23°51'8,2562شماال
'' 23°51’3,8142شماال

'' 15°49'41,3173غربا
'' 15°49'38,9024غربا
 ''15°49'33,7411غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« » Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

تقنية الجيوب فوق الطاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة
الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص

تدبيرالنفايات

منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم 2252.19صادرفي  10جمادى األولى  6( 1441يناير)2020
بالترخيص لشركة «ALGOCULTURE OUED DAHAB
» sncبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«  » Algoculture Oued Dahabوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

1691

لتربية األحياء البحرية رقم  2018/DOE/030املوقعة بتاريخ
 2ربيع اآلخر  10( 1440ديسمبر  )2018بين الشركة ووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « Algoculture Oued
» Dahab ألجل زراعة الطحالب من الصنفين « » Gracilaria Gracilis
و « .» Gelidium sesquipedale
املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.37.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة «  » ALGOCULTURE OUED DAHAB sncجردا ،حسب
الترتيب الزمني ،وتقسيما حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج
الطحالب «  »Gracilaria Gracilisو « »Gelidium sesquipedaleالتي
تتم  زراعتهما.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2018/DOE/030املوقعة بتاريخ  2ربيع اآلخر 1440
( 10ديسمبر )2018بين شركة « ALGOCULTURE OUED DAHAB
» snc ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/030
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير.)2020

يرخص لشركة « » ALGOCULTURE OUED DAHAB snc
املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11241أن
تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم 2252.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة »« ALGOCULTURE OUED DAHAB snc 
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Algoculture Oued Dahab
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Algoculture Oued Dahab
رقم  2018/DOE/030املوقعة بتاريخ  2ربيع اآلخر  10( 1440ديسمبر  )2018بين شركة
«  » ALGOCULTURE OUED DAHAB sncووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » ALGOCULTURE OUED DAHAB sncالكائن مقرها باملسيرة  4زنقة الفطواكي -الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب

املساحة

هكتاران ()2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

حدود
B1

خط العرض
''23°37'59,43شماال

خط الطول
'' 15°58'29,02غربا

B2
B3
B4

'' 23°38'1,33شماال
'' 23°38'4,44شماال
'' 23°38'2,54شماال

'' 15°58'35,77غربا
'' 15°58'34,74غربا
'' 15°58'27,99غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

زراعة الطحالب من الصنفين «  » Gracilaria Gracilisو « Gelidium sesquipedale

التقنية املستعملة

الحبال العائمة شبه السطحية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1 /1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2253.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص
لشركة «  » AQUAZIT sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Aquazitوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.37.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه ؛

على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية ،كما
تم تغييره وتتميمه ؛

 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة«  » AQUAZIT sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/032املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول 1440
( 4ديسمبر )2018بين شركة «  » AQUAZIT sarl AUووزير الفالحة
والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

«  » Gracilaria Gracilisالتي تتم زراعتها.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/032
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

يرخص لشركة «  » AQUAZIT sarl AUاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11341أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/032املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول 1440
( 4ديسمبر )2018بين الشركة املذكورة ووزيرالفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Aquazitألجل زراعة الطحالب
« .» Gracilaria Gracilis

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*
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وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2253.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة « » AQUAZIT sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Aquazitو بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Aquazitرقم 2018/DOE/032
املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول  4( 1440ديسمبر )2018بين شركة « » AQUAZIT sarl AU
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة «  » AQUAZIT sarl AUالكائن مقرها بحي السالم رقم  - 910الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم واد الذهب

املساحة

هكتاران ()2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

حدود
B1

خط العرض
''23°38'3,21شماال

خط الطول
'' 15°58'9,56غربا

B2
B3
B4

''23°38’5,1شماال
'' 23°38'8,21شماال
'' 23°38’6,32شماال

'' 15°58'16,31غربا
'' 15°58'15,28غربا
'' 15°58'8,53غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

زراعة الطحالب « » Gracilaria Gracilis

التقنية املستعملة

الحبال العائمة شبه السطحية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات و التخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19

الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  2255.19صادرفي  10جمادى األولى  6( 1441يناير)2020
بالترخيص لشركة «»JAIMETCHOUJENA MAROC sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Jaimetchoujena Maroc Cintraوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.37.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بنظام الصيد البحري،
كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى االخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه؛
وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه؛
واعتبارا إلتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2018/DOE/017املوقعة بتاريخ  4ربيع اآلخر 1440
( 12ديسمبر )2018بين شركة « » JAIMETCHOUJENA MAROC sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :

على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ()6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlجردا ،حسب
الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج
املحار املقعر «  » Crassostrea gigasالتي تتم تربيته.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/017
املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة األولى
يرخص لشركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC sarlاملسجلة
في السجل التجاري باملحمدية   تحت رقم  ،19241أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2018/DOE/017املوقعة بتاريخ  4ربيع اآلخر 1440
( 12ديسمبر )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « » Jaimetchoujena Maroc Cintra
ألجل تربية املحار املقعر « .» Crassostrea gigas

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشرك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*
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وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم   2255.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير   )2020بالترخيص لشركة « »JAIMETCHOUJENA MAROC sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Jaimetchoujena Maroc Cintraوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » Jaimetchoujena Maroc Cintra
رقم  2018/DOE/017املوقعة بتاريخ  4ربيع اآلخر  12( 1440ديسمبر  )2018بين شركة «  » JAIMETCHOUJENA MAROC Sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »JAIMETCHOUJENA MAROC sarlالكائن مقرها باملنطقة الصناعية الجنوب الشرقية رقم  -71املحمدية

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض سنترا ،إقليم وادي الذهب

املساحة

اثنان و خمسون ( )52هكتارا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة
قطعة  1

قطعة  2

قطعة  3

قطعة 4

قطعة  5

قطعة 6

قطعة  7

قطعة  8

قطعة 9

حدود

خط العرض

خط الطول

B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

" 23°4'38.9798شماال
" 23°4'33.5950شماال
" 23°4'35.4187شماال
" 23°4'40.8032شماال
" 23°4'48.6160شماال
" 23°4'43.2314شماال
" 23°4'45.0552شماال
" 23°4'50.4397شماال
" 23°4'41.7148شماال
" 23°4'36.3302شماال
" 23°4'38.1536شماال
" 23°4'43.5385شماال
" 23°4'55.3469شماال
" 23°4'49.9624شماال
" 23°4'51.7858شماال
" 23°4'57.1703شماال
" 23°4'40.4065شماال
" 23°4'35.0220شماال
" 23°4'36.8458شماال
" 23°4'42.2303شماال
" 23°4'52.6116شماال
" 23°4'47.2271شماال
" 23°4'49.0505شماال
" 23°4'54.4354شماال
" 23°4'45.8810شماال
" 23°4'40.4962شماال
" 23°4'42.3199شماال
" 23°4'47.7044شماال
" 23°4'44.3608شماال
" 23°4'38.9762شماال
" 23°4'40.7996شماال
" 23°4'46.1842شماال
" 23°4'49.8846شماال
" 23°4'44.5001شماال
" 23°4'46.3235شماال
" 23°4'51.7080شماال

" 16°10'40.3493غربا
" 16°10'44.2909غربا
" 16°10'47.2012غربا
" 16°10'43.2592غربا
" 16°10'39.9464غربا
" 16°10'43.8884غربا
" 16°10'46.7983غربا
" 16°10'42.8567غربا
" 16°10'44.7154غربا
" 16°10'48.6574غربا
" 16°10'51.5672غربا
" 16°10'47.6252غربا
" 16°10'35.0191غربا
" 16°10'38.9611غربا
" 16°10'41.8710غربا
" 16°10'37.9290غربا
" 16°10'26.8417غربا
" 16°10'30.7837غربا
" 16°10'33.6936غربا
" 16°10'29.7516غربا
" 16°10'30.6527غربا
" 16°10'34.5947غربا
" 16°10'37.5049غربا
" 16°10'33.5626غربا
" 16°10'35.5804غربا
" 16°10'39.5224غربا
" 16°10'42.4322غربا
" 16°10'38.4902غربا
" 16°10'17.5382غربا
" 16°10'21.4806غربا
" 16°10'24.3901غربا
" 16°10'20.4481غربا
" 16°10'26.2733غربا
" 16°10'30.2153غربا
" 16°10'33.1252غربا
" 16°10'29.1832غربا
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قطعة  10

قطعة 11

قطعة  12

قطعة  13

قطعة 14

قطعة  15

قطعة 16

قطعة 17

قطعة  18

قطعة 19

قطعة  20

قطعة 21

قطعة  22

قطعة  23

B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
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" 23°4'43.1418شماال
" 23°4'37.7573شماال
" 23°4'39.5810شماال
" 23°4'44.9656شماال
" 23°4'47.1374شماال
" 23°4'41.7529شماال
" 23°4'43.5763شماال
" 23°4'48.9608شماال
" 23°4'41.6215شماال
" 23°4'36.2370شماال
" 23°4'38.0608شماال
" 23°4'43.4453شماال
" 23°5'0.6198شماال
" 23°4'55.2353شماال
" 23°4'57.0590شماال
" 23°5'2.4436شماال
" 23°5'3.3551شماال
" 23°4'57.9706شماال
" 23°4'59.7943شماال
" 23°5'5.1788شماال
" 23°5'4.8412شماال
" 23°4'59.4566شماال
" 23°5'1.2804شماال
" 23°5'6.6649شماال
" 23°5'2.0990شماال
" 23°4'56.7142شماال
" 23°4'58.5379شماال
" 23°5'3.9224شماال
" 23°4'48.3733شماال
" 23°4'42.9888شماال
" 23°4'44.8126شماال
" 23°4'50.1971شماال
" 23°4'57.8431شماال
" 23°4'52.4586شماال
" 23°4'54.2824شماال
" 23°4'59.6665شماال
" 23°4'52.3610شماال
" 23°4'46.9769شماال
" 23°4'48.8006شماال
" 23°4'54.1848شماال
" 23°5'8.8296شماال
" 23°5'3.4451شماال
" 23°5'5.2685شماال
" 23°5'10.6530شماال
" 23°4'51.1126شماال
" 23°4'45.7280شماال
" 23°4'47.5518شماال
" 23°4'52.9363شماال
" 23°5'6.0943شماال
" 23°5'0.7098شماال
" 23°5'2.5332شماال
" 23°5'7.9177شماال
" 23°4'55.1039شماال
" 23°4'49.7194شماال
" 23°4'51.5431شماال
" 23°4'56.9276شماال

" 16°10'31.2078غربا
" 16°10'35.1498غربا
" 16°10'38.0597غربا
" 16°10'34.1177غربا
" 16°10'21.9140غربا
" 16°10'25.8564غربا
" 16°10'28.7663غربا
" 16°10'24.8239غربا
" 16°10'13.1660غربا
" 16°10'17.1080غربا
" 16°10'20.0179غربا
" 16°10'16.0759غربا
" 16°10'12.0400غربا
" 16°10'15.9823غربا
" 16°10'18.8922غربا
" 16°10'14.9498غربا
" 16°10'16.4060غربا
" 16°10'20.3484غربا
" 16°10'23.2583غربا
" 16°10'19.3163غربا
" 16°10'34.4507غربا
" 16°10'38.3927غربا
" 16°10'41.3029غربا
" 16°10'37.3609غربا
" 16°10'30.0727غربا
" 16°10'34.0151غربا
" 16°10'36.9250غربا
" 16°10'32.9830غربا
" 16°10'8.2196غربا
" 16°10'12.1620غربا
" 16°10'15.0719غربا
" 16°10'11.1295غربا
" 16°10'7.6642غربا
" 16°10'11.6065غربا
" 16°10'14.5164غربا
" 16°10'10.5740غربا
" 16°9'58.9140غربا
" 16°10'2.8564غربا
" 16°10'5.7662غربا
" 16°10'1.8239غربا
" 16°10'25.1450غربا
" 16°10'29.0874غربا
" 16°10'31.9973غربا
" 16°10'28.0549غربا
" 16°10'12.5918غربا
" 16°10'16.5342غربا
" 16°10'19.4441غربا
" 16°10'15.5017غربا
" 16°10'20.7786غربا
" 16°10'24.7210غربا
" 16°10'27.6308غربا
" 16°10'23.6888غربا
" 16°10'3.2916غربا
" 16°10'7.2340غربا
" 16°10'10.1438غربا
" 16°10'6.2015غربا
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B1

" 23°4'56.6292شماال

" 16°10'21.3308غربا

B2

" 23°4'51.2447شماال

" 16°10'25.2732غربا

B3

" 23°4'53.0681شماال

" 16°10'28.1831غربا

B4

" 23°4'58.4526شماال

" 16°10'24.2407غربا

B1

" 23°4'59.3634شماال

" 16°10'25.7066غربا

B2

" 23°4'53.9792شماال

" 16°10'29.6486غربا

B3

" 23°4'55.8026شماال

" 16°10'32.5585غربا

B4

" 23°5'1.1872شماال

" 16°10'28.6165غربا

B1

" 23°4'53.8892شماال

" 16°10'16.9680غربا

B2

" 23°4'48.5047شماال

" 16°10'20.9100غربا

B3

" 23°4'50.3285شماال

" 16°10'23.8199غربا

B4

" 23°4'55.7130شماال

" 16°10'19.8779غربا

منطقة الحماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر()Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

الجيوب على الطاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ستة و عشرون ألف ( )26.000درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2269.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص
لشركة   « »AQUASEA FARM sarl AUبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Aquasea Farm
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1-28منه؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

(20ديسمبر)2018بينالشركةاملذكورةووزيرالفالحةوالصيدالبحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى «  » Aquasea Farmألجل تربية املحار املقعر
« .» Crassostrea gigas

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
«  » AQUASEA FARM sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر
«  » Crassostrea gigasالذي تتم تربيته.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية
كما تم تغييره و تتميمه؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم    2018/DOE/052املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر 1440
( 20ديسمبر  )2018بين شركة «  » AQUASEA FARM sarl AUووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/052
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

يرخص لشركة «  » AQUASEA FARM sarl AUاملسجلة في
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11299أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/052املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر1440

وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم 2269.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير ) 2020بالترخيص لشركة «»AQUASEA FARM sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »  Aquasea Farmوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Aquasea Farm
رقم  2018/DOE/052املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر  20( 1440ديسمبر  )2018بين شركة
« »AQUASEA FARM sarl AUووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد

شركة «  » AQUASEA FARM sarl AUالكائن مقرها بحي القسم  ،Iرقم  - 73الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم واد الذهب

املساحة

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

هكتاران ()2
حدود

خط العرض

خط الطول

B1

''23°39'49.9529شماال

'' 15°50'52.9598غربا

B2

'' 23°39'46.6286شماال

'' 15°50'46.8935غربا

B3

'' 23°39'43.8347شماال

'' 15°50'48.6978غربا

B4

'' 23°39'47.1589شماال

'' 15°50'54.7645غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« » Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق الطاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2270.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص
لشركة « »AQUASAHRA SNCبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Aquasahraوبنشر مستخرج
من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم   ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

( 21ديسمبر  )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Aquasahraألجل تربية املحار املقعر
«.»Crassostrea gigas

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة  ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة « »AQUASAHRA SNCجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر
« »Crassostrea gigasالذي تتم  تربيته  .

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية  كما
تم تغييره و تتميمه؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/041املوقعة بتاريخ  13من ربيع اآلخر 1440
( 21ديسمبر  )2018بين شركة « »AQUASAHRA SNCووزير الفالحة
والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من
قبل وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/041
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

قررا ما يلي:

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

املادة األولى
يرخص لشركة « »AQUASAHRA SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،3411أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/041املوقعة بتاريخ  13من ربيع اآلخر 1440

وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم 2270.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص لشركة «»AQUASAHRA SNC
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Aquasahraوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Aquasahra
رقم  2018/DOE/041املوقعة بتاريخ  13من ربيع اآلخر  21( 1440ديسمبر  )2018بين شركة
« »AQUASAHRA SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « » AQUASAHRA SNCالكائن مقرها بحي أم التون�سي ،رقم  - 286الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب

املساحة
الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

هكتاران ()2
حدود

خط العرض

خط الطول

B1

''23°38'34.4112شماال

'' 15°51'41.8943غربا

B2

'' 23°38'31.0873شماال

'' 15°51'35.8283غربا

B3

'' 23°38'28.2930شماال

'' 15°51'37.6322غربا

B4

'' 23°38'31.6169شماال

'' 15°51'43.6982غربا

اإلشارات في البحر

منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر« » Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق الطاوالت

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2379.19
صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير )2020بالترخيص
لشركة   « »CULTURE ALGUES SNCبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Culture Algues
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم   ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة  ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

( 20ديسمبر  )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Culture Alguesألجل زراعة
الطحالب «.»Gracilaria Gracilis

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة « »CULTURE ALGUES SNCجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب
«»Gracilaria Gracilisالتي تتم زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية ،كما
تم تغييره و تتميمه؛
واعتبارا إلتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة التربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/095املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر 1440
( 20ديسمبر  )2018بين شركة « »CULTURE ALGUES SNCووزير
الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/095
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

قررا ما يلي:

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

املادة األولى
يرخص لشركة « »CULTURE ALGUES SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11343أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/095املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر1440

وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1704

الجريدة الرسمية

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19

ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2379.19الصادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير ) 2020بالترخيص لشركة «ِ»CULTURE ALGUES SNC
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Culture Alguesوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Culture Algues
رقم  2018/DOE/095املوقعة بتاريخ  12من ربيع اآلخر  20( 1440ديسمبر  )2018بين شركة
«ِ »CULTURE ALGUES SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد

شركة «  » CULTURE ALGUES SNCالكائن مقرها باملسيرة  ،3شارع الحسن بن جلون ،رقم  - 202الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب

املساحة

عشر(  )10هكتارات

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

القطعة 1

القطعة 2

القطعة 3

القطعة 4

القطعة 5

الحدود

خط العرض

خط الطول

B1

'' 23°38'4,26شماال

'' 15°58'36,74غربا

B2

'' 23°38'6,16شماال

'' 15°58'43,49غربا

B3

'' 23°38'9,27شماال

'' 15°58'42,46غربا

B4

'' 23°38'7,37شماال

'' 15°58'35,71غربا

B1

'' 23°38'13,61شماال

'' 15°58'33,65غربا

B2

'' 23°38'15,5شماال

'' 15°58'40,4غربا

B3

'' 23°38'18,61شماال

'' 15°58'39,37غربا

B4

'' 23°38'16,72شماال

'' 15°58'32,62غربا

B1

'' 23°38'8,993شماال

'' 15°58'35,19غربا

B2

'' 23°38'10,82شماال

'' 15°58'41,94غربا

B3

'' 23°38'13,93شماال

'' 15°58'40,92غربا

B4

'' 23°38'12,04شماال

'' 15°58'34,17غربا

B1

'' 23°38'54,93شماال

'' 15°58'39,82غربا

B2

'' 23°38'56,82شماال

'' 15°58'46,57غربا

B3

'' 23°38'59,93شماال

'' 15°58'46,54غربا

B4

'' 23°38'58,04شماال

'' 15°58'38,79غربا

B1

'' 23°38'59,59شماال

'' 15°58'38,28غربا

B2

'' 23°38'1,49شماال

'' 15°58'45,03غربا

B3

'' 23°38'4,6شماال

'' 15°58'44غربا
'' 15°58'37,25غربا

منطقة حماية
اإلشارات في البحر

'' 23°38'2,7شماال
B4
منطقة عرضها عشرة ( )10أمتارتحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

زراعة الطحالب « » Gracilaria Gracilis

التقنية املستعملة

الحبال العائمة شبه السطحية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :مائة ( )100درهما في السنة
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  257.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد شركة «»PALMAGRO MAROC
لتسويق األغراس املعتمدة لنخيل التمر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3229.15الصادر
في  18من ذي الحجة 2( 1436أكتوبر  )2015باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس نخيل التمر ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ،كما تم تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد  شركة « ،»PALMAGRO MAROCالكائن مقرها االجتماعي
ب  ،225حي موالي رشيد ،العيون ،لتسويق األغراس املعتمدة لنخيل
التمر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  258.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد شركة « »BENAPRIMلتسويق
األغراس املعتمدة للبطاطس.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري  رقم   622.11الصادر
فــي  10ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

املادة الثالثة

املادة األولى

يجب على شركة « »PALMAGRO MAROCأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،3299.11
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري
نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس املذكورة
في املادة األولى أعاله.

تعتمد شركة « ،»BENAPRIMالكائن مقرها االجتماعي ب ،355
شارع محمد الخامس ،الطابق العاشر ،الدار البيضاء ،لتسويق
األغراس املعتمدة للبطاطس.

املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.

1706

الجريدة الرسمية

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19

قرر ما يلي :

املادة الثالثة
يجب على شركة « »BENAPRIMأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم  ،622.11للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،كل ستة أشهر،
بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس املذكورة في املادة األولى
أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  259.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد شركة «ENTREPRISE BELMAHI
» MAROCلتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس.

املادة األولى
تعتمد شركة « ،»ENTREPRISE BELMAHI MAROCالكائن
مقرها االجتماعي بزنقة مولوية ،رقم  ،7سوق الخميس ،ماداغ،
بركان ،لتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على مشتل «  » ENTREPRISE BELMAHI MAROCأن تقدم
التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله
رقم  ،622.11للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،
كل ستة أشهر ،بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس املذكورة
في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري  رقم  622.11الصادر فــي
 10ربيع األخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  260.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد شركة «COMPTOIRE AGRICOLE
» DES SEMENCESلتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية
والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والبذور 
النموذجية للخضرواألغراس املعتمدة للبطاطس.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية
(الفصة والبرسيم والنقل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة
والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية
(الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص واللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر فــي  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  622.11الصادر في
 10ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13
الصادر في  2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير
والخرطال والسلت والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة «،»COMPTOIRE AGRICOLE DES SEMENCES
الكائن مقرها االجتماعي بالحي الحسني ،عمارة كومينال ،بلوك  ب،
طريق أزمور ،الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة للحبوب
الخريفية والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية
والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
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املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «»COMPTOIRE AGRICOLE DES SEMENCES
أن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها
أعاله ذات األرقام  857.75و  859.75و  862.75و  971.75و 622.11
و  ،2197.13للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
على النحو التالي :
• آخرشهرديسمبرمن كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من
البذور بالنسبة للحبوب الخريفية ؛
• كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس
بالنسبة للبطاطس ؛
• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  261.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد شركة «LA MAROCAINE DU
» CONSULTING ET SERVICE AGRICOLEلتسويق البذور 
املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية
والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية
(الفصة والبرسيم والنقل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة
والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75
الصادرفي  8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس
والقرطم والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية
(الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص واللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر فــي  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد   شركة «LA MAROCAINE DU CONSULTING ET
» ،SERVICE AGRICOLEالكائن مقرها االجتماعي برقم  ،167شارع
عبد مومن ،إقامة اليمامة ،الطابق األول ،رقم  ،2الدار البيضاء،
لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني
العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «LA MAROCAINE DU CONSULTING ET
» SERVICE AGRICOLEأن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة 2
من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام  857.75و858.75
و 859.75و  862.75و  ،971.75للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة
في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  262.20صادرفي  21من جمادى األولى  17( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »ISSEMGHY BOITECHNOLOGIESلتسويق
األغراس املعتمدة لنخيل التمر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3229.15الصادر
في  18من ذي الحجة 2( 1436أكتوبر  )2015باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس نخيل التمر ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ،كما تم تغييره،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»ISSEMGHY BOITECHNOLOGIESالكائن
مقرها االجتماعي ب  ،45كتيبة بن مسلم ،الدار البيضاء ،لتسويق
األغراس املعتمدة لنخيل التمر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »ISSEMGHY BOITECHNOLOGIESأن تقدم
التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله
رقم  ،3299.15للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،
في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس
املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  263.20صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير  )2020باعتماد مشتل «»PEPINIERE ESSNOUSSI
لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتفاحيات
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل
النموذجية لألركان والبصيالت (بذور كورم) املعتمدة للزعفران.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03
الصــادر فـي  8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر
املشمش واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها)
ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03
الصادر فــي  8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11
الصادر فــي  16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13
الصادر فــي  17من ذي الحجة  23( 1434أكتوبر  )2013باملوافقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13
الصادر فــي  27من صفر  31( 1435ديسمبر  )2013باملصادقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3403.14الصادر
في  12من ذي الحجة  7( 1435أكتوبر  )2014باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتوضيب واعتماد بصيالت (بذور
كورم) الزعفران؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
املادة األولى

يعتمد مشتل « ،»PEPINIERE ESSNOUSSIالكائن مقره االجتماعي
بدوار شمس ،سبانية ،اوالد حسون ،مراكش ،لتسويق األغراس
املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان والبصيالت
(بذور كورم) املعتمدة للزعفران.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على مشتل « »PEPINIERE ESSNOUSSIأن يقدم التصريح
املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام
 2099.03و  2100.03و  2110.05و  2157.11و  2940.13و 3548.13
و  3403.14للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،
على النحو التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :
 بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من البذور واألغراس بالنسبةللكروم والتفاحيات ؛
 بمشترياته ومبيعاته من البذور واألغراس بالنسبة للورديات ذاتالنواة ؛
 بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين ؛• في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من
األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛
• قبل آخر شهر ماي من كل سنة بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من
بصيالت الزعفران.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  559.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Comptabilité, contrôle ,
: audit
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
comptabilité, contrôle, audit, préparé et délivré au siège
de l’Université d’Evry Val d’Essonne - France - le 20 mai
2016, assorti du diplôme de licence droit, économie,
gestion , mention : économie, gestion, préparé et délivré
au siège de la même université - le 11 juin 2014,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  560.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  562.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie et gestion
- Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention :
économie, gestion, préparé et délivré au siège de
l’Université d’Evry Val d’Essonne - Versailles - France - le
11 juin 2014,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Droit
- Diplôme de doctorat en histoire du droit, préparé et
 délivré au siège de l’Université d’Aix-Marseille - Francele 13 juin 2018,
مشفوعة بشهادة املاستر في القانون العام ،مسلك  :قانون
املنازعات العمومية ،تخصص  :قانون املنازعات العمومية املسلمة
من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  563.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  564.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management
- Master of management, préparé et délivré au siège de
Universiti Brunei Darussalam - le 21 juillet 2018,
مشفوعةبباكالوريوسفيإدارةاألعمالاملسلمةمنجامعةاألخوين-
إفران.

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Commerce international
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
management, parcours type commerce international,
 préparé et délivré au siège de l’Université de PerpignanFrance - le 28 novembre 2017.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  565.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  566.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في: Sciences économiques

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

- Diplôme national de docteur en sciences économiques,
 préparé et délivré au siège de l’Université Paris1Panthéon-Sorbonne - Paris - France - le 16 juillet 2009,
assorti du diplôme d’études supérieures spécialisées en
développement et gestion des entreprises patrimoniales,
 préparé et délivré au siège de l’Université Paris 1 - Francele 2 avril 2001,

- Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement
et gestion des entreprises patrimoniales, préparé
 et délivré au siège de l’Université Paris 1 - Francele 2 avril 2001,

وباإلجازة في العلوم االقتصادية ،التخصص  :علوم اقتصادية،
اختيار  :علم اإلدارة املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية أكدال بالرباط.

مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية ،التخصص  :علوم
اقتصادية ،اختيار  :علم اإلدارة املسلمة من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية أكدال  -الرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Développement
: et gestion des entreprises patrimoniales

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

1714

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  567.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

عدد 24 - 6866جر 24ر (1( 24ام ((19 (19

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  568.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Intégration et mutations en
: méditerranée et au moyen - orient

قرر ما يلي :
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Adminisration des affaires
 الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية ،املجال  :إقتصاد وتصرف،املادة  :تصرف التخصص  /املسلك  :إدارة األعمال املسلمة من
املدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونس التابعة
لجامعة تونس  -الجمهورية التونسية بتاريخ  14يوليو ،2016
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

قرر ما يلي :

- Diplôme de l’Institut d’études politiques de Grenoble
parcours intégration et mutations en méditerranée et
au moyen - orient, délivré par l’Institut d’étude politique
de Grenoble - Communauté Université Grenoble AlpesFrance - le 12 février 2019,
مشفوعة بدبلوم معهد الدراسات السياسية والقانونية  -العلوم
السياسية ،مسلك  :العلوم السياسية والعالقات الدولية التابعة
للجامعة الدولية بالرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  569.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  570.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Marketing et
: communication publique

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية ف ي �Droit et mar
: keting

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité
professionnelle, mention : management public, spécialité :
marketing et communication publics, préparé et délivré
 au siège de l’Université d’Aix-Marseille, Aix-en-ProvenceFrance - le 2 novembre 2016,

- Diplôme de master droit, économie, gestion, mention :
administration économique et sociale, spécialité :
droit et marketing, à finalité indifférenciée, préparé et
délivré au siège de l’Université de Poitiers - France - le
27 septembre 2016,

مشفوعة بدبلوم إعالمي املسلمة من مدرسة علوم اإلعالم
بالرباط.

مشفوعة باإلجازة املهنية ،مسلك التدبير الدولي ،اللغة الفرنسية
املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  571.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  572.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management
- Diplôme programmé grande école - grade de master,
 préparé et délivré au siège de Emlyon business schoolFrance, au titre de l’année universitaire 2017-2018,
مشفوعة بدبلوم مدرسة إدارة األعمال ،مسلك  :البرنامج الدولي
في التدبير املسلم من مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة الدولية
للرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Comptabilité, contrôle
: audit
- Grade de maître ès sciences (M.Sc.) maîtrise en comptabilité,
contrôle, audit (avec mémoire), préparé et délivré au siège
de l’Université du Québec à Montréal - Ecole des sciences
de la gestion - Canada - le 18 décembre 2018, assorti
du baccalauréat en gestion (B.Gest.), préparé et délivré
au siège de l’Université de Montréal HEC - Canada - le
17 mars 2015,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  573.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Gestion
- Baccalauréat en gestion (B.Gest.), préparé et délivré au
 siège de l’Université de Montréal  HEC Montréal - Canadale 17 mars 2015,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  574.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Finance contrôle et
: comptabilité
- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité
recherche et professionnelle, mention : finance, contrôle,
comptabilité, spécialité : analyse financière, préparé
 et délivré au siège de l’Université de Lorraine - NancyFrance - le 28 septembre 2015, assorti du diplôme de
licence droit, économie, gestion, mention : économie,
préparé et délivré au siège de la même université, au titre
de l’année universitaire 2012-2013,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  575.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  576.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie
- Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention :
économie, préparé et délivré au siège de l’Université de
Lorraine - Nancy - France, au titre de l’année universitaire
2012-2013,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Comptabilité,
: contrôle, audit
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
finance contrôle comptabilité, spécialité : comptabilité,
contrôle, audit, préparé et délivré au siège de l’Université
Reims Champagne Ardenne - France - le 4 avril 2018,
assorti de la licence d’études fondamentales, filière :
  sciences économiques et gestion (parcours gestion),
délivrée par la Faculté polydisciplinaire de Tétouan.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  577.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  578.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Administration des affaires
- Degree of bachelor of business administration management
concentration, préparé et délivré au siège de American
College of Dubai - Emirats Arabes Unis - le 10 janvier 2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie et gestion
- Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention :
économie et gestion, délivré par l’Université Paris Nanterre
 (membre de la Comue Université Paris Lumières) - Francele 25 septembre 2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  579.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  580.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Management
: stratégique et entrepreneuriat
- Diplôme de master économie-gestion, mention : sciences
de gestion, spécialité : management stratégique et
entrepreneuriat, finalité professionnelle, préparé et
délivré au siège de l’Université Paris II - France - le
13 septembre 2018,
مشفوعة بدبلوم مدرسة إدارة األعمال ،مسلك  :البرنامج الدولي
في التدبير املسلم من مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة الدولية
للرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Administration des
: affaires
- Degree of master of business administration, préparé et
délivré au siège de University of Cape Town - République
de l’Afrique du Sud - le 9 juin 2016,
مشفوعة بدبلوم الطور العادي املسلم من املعهد العالي للتجارة
وإدارة املقاوالت بالدار البيضاء.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  581.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  583.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير  املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير  املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Marketing et management

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Management
- Degree of bachelor of science, préparé et délivré au siège
de the University of Tampa - Florida - USA - le 9 mai 2015,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

- Degree of master of arts (M.A.) in marketing management,
préparé et délivré au siège de Institule of graduate studies
 and research - Eastern Mediterranean UniversityRépublique de Turquie - le 24 juin 2016, assorti de la
licence professionnelle, filière : techniques de vente et
de fidélisation de la clientèle, délivrée par la Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales - Casablanca.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  584.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Finances
- Grade de docteur de troisième cycle en «performances
économiques et financières des organisations, option :
finance, préparé et délivré au siège de l’Université de Paris
Dauphine - France - le 26 avril 1983, assorti du diplôme
de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, préparé et
délivré au siège de l’Ecole supérieure de commerce de
Paris - France - le 11 juillet 1975,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  585.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: management
- Diplôme INBA-Ecole internationale de management,
préparé et délivré au siège du groupe ESC Troyes en
Champagne - Troyes - France - le 9 mars 2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  586.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  587.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

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

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Logistique et
: transport
 الشهادة الوطنية للماجستيراملنهي ،املجال  :إقتصاد وتصرف املادة :اقتصاد  /املسلك  :اللوجستية والنقل والتجارة الدولية،
التخصص  :اللوجستية والنقل املسلمة من املدرسة العليا للعلوم
االقتصادية والتجارية بتونس التابعة لجامعة تونس  -الجمهورية
التونسية بتاريخ  14يوليو  ،2018مشفوعة بالشهادة الوطنية
لإلجازة التطبيقية ،املجال  :إقتصاد وتصرف املادة  :االقتصاد
واملالية الدولية ،التخصص  /املسلك  :تقنيات التجارة الدولية
املسلمة من نفس الجامعة بتاريخ  21يونيو  2016وبشهادة  
الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية في : Economie
 الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية ،املجال  :إقتصاد وتصرف املادة :االقتصاد واملالية الدولية ،التخصص  /املسلك  :تقنيات التجارة
الدولية املسلمة من املدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية
بتونس التابعة لجامعة تونس  -الجمهورية التونسية بتاريخ
 21يونيو  ،2016مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي
أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  589.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  12ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Biologie cellulaire et
: moléculaire
- Laurea magistrale in biologia cellulaire e molecolare,
préparée et délivrée au siège de la Universita degli studi
di Cagliari - Italie - le 19 avril 2018,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :علوم الحياة
املسلمة من كلية العلوم بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

