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املنطوةلاملنجم ةليتاف اليتلقفج ج.ل-لنصلتطب وي.

مرسوم رقم 2.18.442 صادر في 27 من شوال 1441 )19 يونيو 2020( بتطبيق 
 ........ 3811القانون رقم 74.15 املتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج.

اينولل بأن6اعل املخصصةل ايس اراتل ته ئةل قشرقطل مميزاتل
ايس احي.

صادر   3975.19 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
وتتميم  بتغيير   )2019 ديسمبر   12(  1441 اآلخر  ربيع  من   15 في 
في  الصادر   50.73 رقم  واملواصالت  العمومية  األشغال  وزير  قرار 
20 من ذي الحجة 1392 )25 يناير 1973( بتحديد مميزات وشروط 

3815تهيئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السياحي.................................. 

ايضريبةلعلىلايو مةلاملضافةل.-لالئحةلاألدقيةلاملذفا4.

اإلدارة وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الصحة  لوزير  مشترك   قرار 

رقم 1563.20 صادر في 25 من شوال 1441 )17 يونيو 2020( بتحديد 

الئحة األدوية، املخصصة ملعالجة الخصوبة، املعفاة من الضريبة على 

القيمة املضافة مع االستفادة من الحق في الخصم ومن الضريبة على 

3823القيمة املضافة حين االستيراد ............................................................... 

نص6صلخاصة

تجار4لايكح6للاإللث لي.ل-لاملصادقةلعلىلعو لايت بيرلاملف6ض.

مرسوم رقم 2.20.354 صادر في 30 من شوال 1441 )22 يونيو 2020( يق�ضي 

لتجارة  املفوض  التدبير  لعقد   3 رقم  امللحق  العقد  على  باملصادقة 

 2.09.613 رقم  املرسوم  بواسطة  عليه  املصادق  اإليثيلي  الكحول 

 ................................... 3826الصادر في 4 ربيع األول 1431 )19 فبراير 2010(.
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تف6يضلاإلمضاء.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1511.20 صادر في 20 من شعبان 1441 

3827)14 أبريل 2020( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1512.20 صادر في 20 من شعبان 1441 

3827)14 أبريل 2020( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 1551.20 
القرار  بتغيير   )2020 يونيو   15(  1441 شوال  من   23 في  صادر 
 )2019 أكتوبر   21(  1441 صفر  من   22 في  الصادر   3326.19 رقم 

 ................................................................................... 3828بتفويض اإلمضاء.

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 1552.20 
صادر في 23 من شوال 1441 )15 يونيو 2020( بتغيير القرار رقم 379.19 
الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1440 )18 فبراير 2019( بتفويض 

3828اإلمضاء.................................................................................................... 

تذ ينلآمرينلمساع لنلبايصرف.

1441 رمضان  من   24 في  صادر   1550.20 رقم  الداخلية  لوزير   قرار 
 ........... 3829)18 ماي 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

إقل ملس  يلسل مان.ل-لاملصادقةلعلىلالئحةلعقيلالحو6قل
ايتابذينليلجماعةلايسالي ةلأقالدلسذ6دلأقالدلانصر.

قرار لوزير الداخلية رقم 1504.20 صادر في 12 من شوال 1441 )4 يونيو 2020( 
باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد 
أراضيها  الواقعة  العواوشة(  )فرقة  انصر(  )أوالد  انصر  أوالد  سعود 

 ................................... 3832بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب.

املذادالتلبينلايشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1231.20 
صادر في 5 رمضان 1441 )29 أبريل 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة  

 ...................................................... 3841املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1468.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2284.02 
الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( بتحديد الئحة 

3842الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة..................................... 

اإلعنلبممارسةلايهن سةلاملذمارية.

 1441 من شوال   23 في  1602.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يونيو   15(

3843الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1441 من شوال   23 في  1603.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يونيو   15(

3843الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1441 من شوال   23 في  1604.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يونيو   15(

3843الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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مرس6ملرقم))18.44.))صادرلفي)7))منلش6ال)1441 )19)ل6ن 6)6)6)) 
املنجم ة) باملنطوةل املتذلقل (74.15 رقم) ايوان6نل بتطب قل

يتاف اليتلقفج ج.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)74.15)املتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت)
بتاريخ) (1.16.131 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  وفجيج 
21)من ذي القعدة)1437 )25)أغسطس)2016()وال سيما املواد)1)و6 

و10)و11و12)و14)منه؛)

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

)فاتح يوليو)2015(؛

 1441 5)شوال) وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
)28)ماي)2020(،

رسم ما يلي :

الباب األول

توس ملاملنطوةلاملنجم ةليتاف اليتلقفج ج

املادة األولى

املشار إليه) (74.15 تطبيقا ألحكام املادة األولى من القانون رقم)
حدودها) املبينة  وفجيج  لتافياللت  املنجمية  املنطقة  تقسم  أعاله،)
في) الصادر  (1.60.019 رقم) الشريف  الظهير  من  األول  الفصل  في 
11)من جمادى اآلخرة)1380))فاتح ديسمبر)1960)()بإحداث املنطقة)
املنجمية لتافياللت كما وقع تغييره وتتميمه،)إلى))أجزاء)بقرار للسلطة)

الحكومية املكلفة باملعادن.

 مع مراعاة االرتفاقات املقررة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ال سيما االرتفاقات العسكرية.

الباب الثاني

منحلرخصلايبحثلباملنطوةلاملنجم ةليتاف اليتلقفج ج

املادة)2

لتافياللت) املنجمية  باملنطقة  املعادن  عن  البحث  رخص  تمنح 
السالف الذكر والسيما) (74.15 طبقا ألحكام القانون رقم) وفجيج،)
املواد)5)و6)و7)و8)منه،)لصاحب الطلب الذي تقدم بأحسن عرض في)
إطار اإلعالنات العمومية عن املنافسة التي تقوم بها اإلدارة املكلفة)
اإللكتروني) املوقع  في  املنافسة  عن  اإلعالن  تنشر  حيث  باملعادن،)
تلقي) تاريخ  قبل  يوما  ثالثون  باملعادن  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

العروض.

املادة)3

يجب على املشارك في املنافسة،)أن يودع لدى السلطة الحكومية)

ملفا) املكلفة باملعادن أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض،)

يتضمن ما يلي):

- السجل التجاري للمقاولة ؛

- حصيلة وحسابات املقاولة ؛

تعتزم  التي  أو  املقاولة  عليها  تتوفر  التي  املعدات  وقيمة  قائمة   -

الحصول عليها والتمويل املرصود لها ؛

- الوسائل البشرية التي تتوفر عليها املقاولة ؛

ويشمل  سنوات   )3( ثالث  على  موزعا  البحث  أشغال  برنامج   -

طبيعة أشغال البحث املزمع القيام بها والوسائل التقنية املتعين 

استخدامها واالستثمارات املبرمجة ؛

- مبلغ حق الولوج عندما يتعلق األمر بإعالن عمومي عن املنافسة 

بجزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي ؛

- األتاوى املعبر عنها بنسبة مئوية من رقم املعامالت السنوي بالنسبة 

لكل املواد املعدنية املزمع استغاللها في الجزء موضوع املنافسة، 

والتي يلتزم صاحب الطلب دفعها سنويا بعد ثالثة )3( أشهر من 

نهاية كل دورة محاسبية خالل مرحلة االستغالل.

املادة)4

على) الحصول  أجل  من  باملنافسة،) الفائزة  املقاولة  على  يتعين 

رخصة البحث،)أن تودع،)داخل أجل شهرين من تاريخ اإلعالن عن)

نتائج املنافسة،)لدى اإلدارة املكلفة باملعادن الوثائق التالية):

- ثالث خرائط بمقياس1/100000 أو 1/50000  تشير إلى حدود 

محيط الجزء موضوع طلب رخصة البحث و تبرز موضع النقطة 

املركزية وإحداثيات المبير )Lambert( ملركز هذا املحيط بالنسبة 

للنقطة املركزية ؛

الوكالة  لدن  من  عليها  املحصل  املركزية  النقطة  بطاقة  أصل   -

الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية ؛

نص6صلعامة
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بإحداثيات  املطلوب  الجزء  محيط  مركز  موضع  تعريف   -

المبير)Lambert( بالنسبة للنقطة املركزية ؛

- نسخة من العقد املنصوص عليه في )أ( و )ب( من املادة 5 من 

القانون رقم 74.15 السالف الذكر، حسب الحالة ؛

والتنمية  الشراء  ملركزية  باملنافسة  الفائز  تسديد  تثبت  وثيقة   -

للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج مبلغ %20 من حق الولوج 

الذي التزم به في العقد املنصوص عليه في الفقرة )أ( من املادة 5 

من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.

يعتبر) الولوج،) من حق  (20% مبلغ) إثبات تسديد  في حالة عدم 

العرض الغيا.

الباب الثالث

 تم ل لرخصلايبحثلداخللاملنطوةلاملنجم ة

يتاف اليتلقفج ج

املادة)5

من) طلب  على  بناء) البحث  رخص  صالحية  مدة  تمديد  يمكن 

صاحبها.)يجب أن يرفق طلب التمديد بتقرير يبين على الخصوص):

املنجزة  واالستثمارات  تنفيذها  تم  التي  واألشغال  الدراسات   -

والنتائج املحققة ؛

قابل  سطحي  وتصميم   1/10000 بمقياس  األشغال  تصميم   -

للتراكب مع التصميم السابق ؛

- برنامج األشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خالل فترة 

التمديد متضمنا الجدولة الزمنية لإلنجاز والغالف املالي املخصص 

لتنفيذه.

الباب الرابع

إعاد4لمنحلرخصلايبحثلداخللاملنطوةلاملنجم ةل

يتاف اليتلقفج ج

املادة)6 

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة)6)من القانون رقم)74.15 

يعاد منح رخصة بحث جديدة بالنسبة إلى محيط) السالف الذكر،)

مغطى برخصة كانت موضوع سحب ألي سبب من األسباب،)أو تخلى)

عنها صاحبها،)بعد إعالن عمومي عن املنافسة.

تقدم) الذي  الطلب  لصاحب  الجديدة  البحث  منح رخصة  يعاد 

وذلك وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في) بأحسن عرض،)

املادتين)3)و4)أعاله.

الباب الخامس

منحلقإعاد4لمنحلرخصلاستغالللاملناجملفيلاملنطوةل

املنجم ةليتاف اليتلقفج ج

املادة)7

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)10من القانون رقم)74.15 

السالف الذكر،)يتم منح رخصة االستغالل طبقا للشروط والكيفيات)

بتطبيق أحكام القانون) (2.15.807 املنصوص عليها في املرسوم رقم)

املتعلق باملناجم بشأن مسطرة منح السندات املنجمية،) (33.13 رقم)

كما تم تغييره وتتميمه.

لتطوير) ببرنامج  استبداله  يجب  البحث  أشغال  برنامج  أن  غير 

مشروع االستغالل.

املادة)8

 74.15 من القانون رقم) (10 من املادة) (2 تطبيقا ألحكام الفقرة)

إلى) بالنسبة  جديدة  استغالل  رخصة  منح  يعاد  الذكر،) السالف 

محيط مغطى برخصة استغالل كانت موضوع سحب،)ألي سبب من)

األسباب،)أو تخلى عنها صاحبها وفق الكيفيات والشروط املنصوص)

عليها في املادتين)3)و4)أعاله.

املادة)9

 33.13 يخضع تجديد رخصة االستغالل إلى أحكام القانون رقم)

السالف الذكر والنصوص املتخذة لتطبيقه.

الباب السادس

 مورلمركزيةلايشراءلقايتنم ةليلمنطوةلاملنجم ة

يتاف اليتلقفج ج

املادة)10

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة)11)من القانون رقم)74.15 

السالف الذكر،)يكون مقر مركزية الشراء)والتنمية للمنطقة املنجمية)

لتافياللت وفجيج بمدينة الراشيدية.



3813 الجريدة الرسميةعدد)6897 - 14)ذو القعدة)1441 )6)يوليو)2020( 

الباب السابع

تحص للقت6زيعلمبايغلحقلاي6ي6جلقاألتاقى

املادة)11

74.15)السالف الذكر،) 12من القانون رقم) تطبيقا ألحكام املادة)

والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج) تقوم مركزية الشراء)

 10% بتوزيع مبالغ حق الولوج واألتاوى املحصلة،)بعد خصم نسبة)

على الصناع املنجميين) نظير الخدمات املقدمة من طرف املركزية،)

منجميين) صناع  عدة  من  املكونة  الجماعة  أو  الفرادى  التقليديين 

من) (5 من املادة) )أ() تقليديين املعنيين بالعقد املشار إليه في الفقرة)

القانون رقم)74.15)السالف الذكر.

وتحتسب نسبة استفادة الصناع املنجميين التقليديين الفرادى)

أو الجماعة املكونة من عدة صناع منجميين تقليديين من حق الولوج)

واألتاوى املنصوص عليها في املادة)6)من القانون رقم)74.15)السالف)

الذكر بناء)على):

بها من طرفهم لدى مركزية الشراء) كمية اإلنتاج املصرح  (- (1

والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج،)خالل الثالث سنوات)

األخيرة؛

املستخرجة) املعدنية  املواد  من  مادة  كل  بيع  سعر  معدل  (- (2

والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج خالل) ملركزية الشراء)

 الثالث سنوات األخيرة قبل إبرام العقد املشار إليه في الفقرة))أ()من

املادة)5)من القانون رقم)74.15)السالف الذكر بالنسبة لحق الولوج)

وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة االستغالل بالنسبة لألتاوى.

ويتم احتساب نسبة حصة الصانع املنجمي التقليدي أو الجماعة)

املكونة من عدة صناع منجميين تقليديين املعنيين بالعقد املشار إليه)

في الفقرة))أ()من املادة)5)من القانون رقم)74.15)السالف الذكر،)من)

حق الولوج واألتاوى اعتمادا على العملية الحسابية املبينة في امللحق)

املرفق بهذا املرسوم.

املادة)12

األتاوى خالل) مبالغ  أداء) يجب على أصحاب رخص االستغالل 

الثالثة))3()أشهر املوالية لكل سنة محاسبية،)مع اإلدالء)بالوثائق التي)

تثبت رقم املعامالت املحقق واملصرح به للسنة املحاسبية املعنية،)

عند أداء)مبالغ األتاوى السنوية.

الباب الثامن

تذ ينلممثليلاي قيةلقممثليلايصناعلاملنجم ينلايتول  لينل

فيلمجلسلاإلدار4لملركزيةلايشراءلقايتنم ةليلمنطوةل

املنجم ةليتاف اليتلقفج ج

املادة)13

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة)14)من القانون رقم)74.15 

السالف الذكر،)يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء)

والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج على النحو التالي):

- السلطة الحكومية املكلفة باملعادن أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز أو من يمثلها ؛

- عامل إقليم الراشيدية أو من يمثله ؛

- عامل إقليم فجيج أو من يمثله ؛

- عامل إقليم زاكورة أو من يمثله ؛

- عامل إقليم ميدلت أو من يمثله ؛

- عامل إقليم تنغير أو من يمثله ؛

- عامل إقليم بوملان أو من يمثله.

املادة)14 

تطبيقا ألحكام املادة)14)من القانون رقم)74.15)السالف الذكر،)

تسهر السلطة الحكومية املكلفة باملعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية)

املكلفة بالداخلية وعمال األقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي)

محيط املنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج،)على انتخاب ممثل للصناع)

املنجميين التقليديين بكل إقليم من األقاليم.

نشاطهم) يزاولون  والناخبون  املرشحون  يكون  أن  ويشترط 

وأن) التقليدي سارية املفعول،) بموجب رخص لالستغالل املنجمي 

والتنمية) الشراء) مركزية  اتجاه  سليمة  قانونية  وضعية  في  يكونوا 

للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج.
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سنوات) أربع  ملدة  التقليديين  املنجميين  الصناع  ممثلو  ينتخب 

ويعلن انتخاب املترشحين الذين) باالقتراع األحادي اإلسمي السري،)

وإذا حصل اثنان أو أكثر من) حصلوا على أكبر عدد من األصوات،)

املترشحين على نفس العدد من األصوات أعلن انتخاب أقدمهم في)

في) املترشحين  تعادل  حالة  وفي  التقليدي  املنجمي  النشاط  مزاولة 

األقدمية يعين الفائز بإجراء)القرعة.)

ويصادق على تعيين ممثل الصناع املنجميين التقليديين املنتخبين)

بكل إقليم من األقاليم بموجب مقرر يصدره الوزير املكلف باملعادن.

إذا فقد عضو من األعضاء)املمثلين للصناع املنجميين التقليديين)

يتم تعويضه ملا) الصفة التي عين من أجلها،)ألي سبب من األسباب،)

بالعضو املوالي له وعلى التوالي في الئحة املرشحين) تبقى من واليته،)

مرتبين حسب عدد األصوات املحصل عليها،)وذلك في أجل ال يتعدى)

ثالثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.

الباب التاسع

أحكاملختام ة

املادة)15

و23  و5) (3 املواد) في  عليه  املنصوص  »اإلدارة«) بمصطلح) يراد 

السلطة الحكومية املكلفة) السالف الذكر،) (74.15 من القانون رقم)

باملعادن أو الشخص املفوض من لدنها.

املادة)16

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *

ملحقلباملرس6ملرقم))18.44.)

عمل ةلاحتسابلنسبةلاستفاد4لايصناعلاملنجم ينلايتول  لين

أقلالجماعاتلاملك6نةلمنلع 4لصناعلمنجم ينلتول  لين

منلمبلغلحقلاي6ي6جلقاألتاقى)

تحتسب حصة كل صانع منجمي تقليدي أو كل جماعة مكونة من)

عدة صناع منجميين تقليديين،)العاملين بالجزء)موضوع املنافسة،)من)

حق الولوج واألتاوى كالتالي):

*100Vx + V0Px =
Vt(+()V0*n(

Px):)حصة الصانع املنجمي التقليدي أو الجماعة املكونة من عدة)

(.)x((صناع منجميين تقليديين

x):)الصانع املنجمي التقليدي املعني.

معدل قيمة املبيعات التي حققها الصانع املنجمي التقليدي) (: (Vx

أو الجماعة املكونة من عدة صناع منجميين تقليديين))x()خالل الثالث)

سنوات األخيرة قبل إبرام العقد املشار إليه في الفقرة))أ()للمادة)5)من)

القانون رقم)74.15)بالنسبة لحق الولوج وقبل تحويل رخصة البحث)

إلى رخصة االستغالل بالنسبة لألتاوى.

V0 : 50%)من أدنى معدل قيمة املبيعات التي حققها أحد الصناع)

املنجميين التقليديين الفرادى أو إحدى الجماعات املكونة من عدة)

بالجزء) األخيرة  سنوات  الثالث  خالل  تقليديين  منجميين  صناع 

املعني قبل إبرام العقد املشار إليه في الفقرة))أ()للمادة)5)من القانون)

إلى) البحث  تحويل رخصة  وقبل  الولوج  لحق  بالنسبة  رقم)74.15)

رخصة االستغالل بالنسبة لألتاوى.

:)معدل قيمة املبيعات التي حققها مجموع الصناع املنجميين) (Vt

التقليديين الفرادى وكل الجماعات املكونة من عدة صناع منجميين)

تقليديين في الجزء)املعني خالل الثالث سنوات األخيرة قبل إبرام العقد)

املشار إليه في الفقرة))أ()للمادة)5)من القانون رقم)74.15)بالنسبة لحق)

الولوج وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة االستغالل بالنسبة)

لألتاوى.)

الفرادى وعدد) التقليديين  املنجميين  الصناع  مجموع عدد  (: (n

الجماعات املكونة من عدة صناع منجميين تقليديين العاملين في الجزء)

املعني.

توزع) مغطى بتراخيص لم يسجل فيه أي إنتاج،) بالنسبة لجزء)

املنجميين) الصناع  على  عليها  املحصل  واألتاوى  الولوج  حق  مبالغ 

التقليديين املعنيين،)بعد اقتطاع نظير الخدمات املقدمة،)بالتساوي.
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619)()بتغ ير) 1441 ))1)ديسمبر) 15)منلرب علاآلخر) 3975.19)صادرلفي) قرارلي6زيرلايتجهيزلقاينوللقايل6جيست كلقاملاء)رقم)

 (1973 لنالر) ((5(  139( منلعيلالحجة) ((6 ايصادرلفي) (56.73 قتتم ملقرارلقزيرلاألشغاللايذم6م ةلقامل6اصالتلرقم)

بتح ل لمميزاتلقشرقطلته ئةلايس اراتلاملخصصةلبأن6اعلاينوللايس احي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.63.260)الصادر في)17)من رجب)1383 )14)ديسمبر)1963()بشأن النقل بواسطة السيارات

عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه)؛

2.63.363)بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق،)وال سيما الفقرة الرابعة من الفصل) وعلى املرسوم رقم)

األول منه)؛

وبعد االطالع على القرار رقم)50.73)الصادر في)20)من ذي الحجة)1392 )25)يناير)1973()بتحديد مميزات وشروط تهيئة)

السيارات املخصصة بأنواع النقل السياحي،)كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير ويتمم على النحو التالي عنوان قرار وزير األشغال العمومية واملواصالت رقم)50.73)الصادر في)20)من ذي الحجة)1392

)25)يناير)1973()بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السياحي،)على النحو التالي):

»قرار وزير األشغال العمومية واملواصالت رقم)50.73)الصادر في)20)من ذي الحجة)1392 )25)يناير)1973()بتحديد مميزات)

»وشروط تهيئة السيارات املخصصة بأنواع النقل السياحي واستغاللها.«

املادة الثانية

تغير وتتمم مقتضيات الفصلين األول والثاني من القرار رقم)50.73)املشار إليه أعاله،)على النحو التالي):

»الفصل األول.)-)تقسم الحافالت املستعملة للنقل السياحي))الصنف الرابع(،)حسب طاقتها االستيعابية إلى ثالث سلسالت):

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

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

»السلسلة الثالثة):

»TGR«(.1«):)السيارات املعدة للكراء)وتنقسم إلى فئتين):

» - فئة TGR-LUXE : تنقل على متنها 4 ركاب على األكثر مع احتساب السائق.

» - فئة TGR-TOURISME: تنقل على متنها 9 ركاب على األكثر مع احتساب السائق.

»T.L.S«(.2«):)الناقالت الخفيفة الخصوصية للسياحة):)تنقل على متنها)5)ركاب على األكثر مع احتساب السائق.«
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»الفصل)2.-

»أ)-)تحدد في الجداول اآلتية مميزات وشروط تهيئة املركبات املخصصة للنقل السياحي))الصنف)4():

»I.-)ايسلسلةلاألقلىلحرف)»T«):)الحافالتلايس اح ة

ايطبوةلاالعت ادلةايطبوةلاملمتاز4املميزات

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

الحد األق�ضى لعمر الحافلة
12 سنة12 سنة

مع حسن تعهد الحافلةمع حسن تعهد الحافلة

5 سنوات5 سنواتالحد األق�ضى لعمر الحافلة عند أول استعمال لها في نشاط النقل السياحي.

ضمان صيانة األمتعةالصيانة الكاملة .....................................األمتعة ...........................................................................................................

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

»يمكن للحافالت السياحية)............................................................................................

»II.-)ايسلسلةلايثان ةلحرف)»T«):)الحافالتلايس اح ةلايصغرى

ايطبوةلاالعت ادلةايطبوةلاملمتاز4املميزات

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

الحد األق�ضى لعمر الحافلة
12 سنة12 سنة

مع حسن تعهد الحافلةمع حسن تعهد الحافلة

5 سنوات5 سنوات الحد األق�ضى لعمر الحافلة عند أول استعمال لها في نشاط النقل السياحي 

ضمان صيانة األمتعةالصيانة الكاملة .......................................األمتعة ...........................................................................................................

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

 »يمكن إعفاء)الحافالت السياحية الصغرى))السلسلة الثانية(،)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................«

:(»T«(ايسلسلةلايثايثةلحرف(-.III«

»TGR(ايس اراتلاملذ 4ليلكراء«

..........................................................................................................................(-(1«

»2)-)الخصائص التقنية وشروط التهيئة):

TGR-TOURISMEالخصائص
TGR-LUXE

BERLINESUV

9 كحد أق�ضى باحتساب مقعد السائقعدد املقاعد
4 مقاعد كحد أدنى باحتساب مقعد 

السائق

4 مقاعد كحد أدنى باحتساب مقعد 

السائق

----3 مقاعد كحد أق�ضىعدد املقاعد في كل صف

الفراغ الفاصل بين املقاعد )املسند من ظهر إلى 

ظهر( ب سم
757070

455050العرض األدنى ب سماملقاعد

464646العمق األدنى ب سم 

490485475الطول األدنى دون احتساب النتوءات ب سم

190183185العرض األدنى دون احتساب النتوءات ب سم

)dm3( 1000500500 سعة صندوق األمتعة ب

130120120العلو األدنى الداخلي ب سم
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10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات الحد األق�ضى لعمر الحافلة 

الحد األق�ضى لعمر املركبة عند أول استعمال لها 

في نشاط النقل السياحي.
سنتينسنتين سنتين 

)CV( 200150150القوة الدنيا

21 كحد أق�ضى 17 كحد أق�ضى 20 كحد أق�ضىارتفاع السيارة عن األرض ب سم

على األقل 4 أبوابعلى األقل 4 أبواب على األقل 4 أبوابعدد األبواب

هيكل أحاديهيكل أحاديهيكل أحاديالهيكل

التكييف 
مفروض )يجب أن يكون جهاز التدفئة غير مرتبط 

باملحرك(
مفروض مفروض

»-)ال يجوز القيام بتأجير سيارات الكراء)على أساس املقاعد كما ال ينبغي لها أن تتوفر على عداد للسعات الكيلومترية.

 (TLS((ايس اراتلايس اح ةلالخف فةلالخص6ص ة«

4*4)الرتياد املناطق الوعرة (»tout-terrain(à(quatre(roues(motrice«(تستعمل الناقالت الخصوصية للسياحة من نوع« 

»أو التي مازالت غير مجهزة بطرق معبدة والتي تتطلب استعمال هذا النوع من املركبات.

»الخصائص التقنية وشروط التهيئة):

5لمواع لكح لأدنىلباحتسابلموذ لايسائقع دلاملواع 

70الفراغ الفاصل بين املقاعد )املسند من ظهر إلى ظهر( ب سم

45العرض األدنى ب سماملقاعد

46العمق األدنى ب سم 

)dm3( 500سعة صندوق األمتعة ب

10 سنواتالحد األق�ضى لعمر الحافلة 

سنتينالحد األق�ضى لعمر املركبة عند أول استعمال لها في نشاط النقل السياحي.

)CV( 200القوة القصوى الدنيا

20 كحد أدنىارتفاع السيارة عن األرض ب سم

على األقل 4 أبوابعدد األبواب

الهيكل
 »Longerons(ou(en(echelle «

م(
ّ
)قضبان أو سل

مفروضالتكييف 

» - يجب أن تكون هاته املركبات مزودة ب :

»• مخفض الطرق الوعرة )réducteur(off-road( الذي يمكن من تخفيض السرعة إلى النصف لتمكين املركبة من تجاوز 

»مختلف العقبات كاألوحال والرمال ؛

»• نظام )القفل التفاضلي للمحاورBlocage(différentiel(des(axes ) ؛

»• محور خلفي وأمامي منفصالن ؛

»• محور خلفي صلب.

» - يجب أن تتوفر هاته املركبات على معدات إضافية مثل :

»• نظام قرن املركبة باملقطورة )attache(remorque( ؛

»• ذراع ذو مقبض)Treuil( ؛
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»• أضواء اإلغاثة مركبة على سقف املركبة بالنسبة للسياقة خارج الطريق ؛

»• سقف املركبة مجهز لحمل األمتعة ؛

»• معدات اإلسعافات األولية.

4()على إشارة مميزة على شكل ملصق باللون األزرق) )الصنف) يجب أن تتوفر املركبات املخصصة للنقل السياحي) (- »ب)
»مطابق للنموذج املبين في امللحق رقم)1)لهذا القرار.)والذي يجب أن يتضمن رقم رخصة املركبة،)رقم تسجيل املركبة باإلضافة)
:)»TGR-LUXE«)أو)»TGR-TOURISME«)أو)»)TLS«)أو)»)1ère(Série«)أو)»2ème(Série«.)يجب وضع امللصق  »إلى صنف الرخصة)
»في زاوية الزجاج األمامي املوجودة في األسفل على يسار مقعد السائق وكذا في زاوية الزجاج الخلفي املوجودة في األسفل على)

»اليمين من الجهة املعاكسة ملقعد السائق.

» - يجب على مركبات النقل السياحي من صنف »TGR-TOURISME« و » TLS« و » 1ère(Série« و »2ème(Série« أن تحمل 
.»Transport(Touristique« عبارة«

» - ال يمكن ملركبات النقل السياحي القيام بنقل أي زبون إال بعد توفر السائق على ما يثبت الحجز املسبق له كما ال يمكن 
»ملركبات النقل السياحي أن تقف أو تتوقف في الطريق العمومية أو أمام فندق أو مناطق سياحية أو مطارات أو محطات 

»القطار أو املحطات الطرقية أو املوانئ، دون التوفر على وثيقة تثبت الحجز املسبق؛

» - يتم إثبات الحجز املسبق ب : 

» • سند الطلب )voucher( صادر من وكالة لألسفار وموجه للناقل، عندما يتعلق األمر بنقل مجموعة من السياح تم تشكيلها 
»بمبادرة من وكالة األسفار املعنية.

»أو 

»• بيان نقل املسافرين بالنسبة للسياح املقيمين يتم إعداده وفقا للنموذج املبين في امللحق رقم 2 بهذا القرار، ويجب إرساله 
»قبل االنطالق إلى املصالح املختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، عندما يتعلق األمر بمجموعة من السياح 
»املقيمين تم تشكيلها بمبادرة من هاته املجموعة )في إطار نشاط غير ربحي بالنسبة للمنظم(، أو جمعية أو منظمة غير ربحية.

»أو 

»• بيان نقل املسافرين بالنسبة للسياح غير املقيمين يتم إعداده وفقا للنموذج املبين في امللحق رقم 3 بهذا القرار، عندما 
»يتعلق األمر بسائح أو بمجموعة من السياح غير املقيمين تم تشكيلها بمبادرة من هذا السائح أو هاته املجموعة )في إطار 

»نشاط غير ربحي بالنسبة للمنظم(.

» - عندما يتعلق األمر بخدمة للنقل السياحي عن طريق املناولة، يجب أن تكون على متن املركبة الوثيقة التي تحدد املسؤوليات 
»بين الناقل واملناول.

»ج)-)يمكن بصفة انتقالية ملركبات النقل السياحي))الصنف)4(،)املستغلة حاليا في هذا النشاط والتي ال تستجيب للشروط)
»التقنية املنصوص عليها في هذا القرار،)أن تستمر في العمل إلى حين سحبها من نشاط النقل السياحي،)شريطة أن تحمل اإلشارة)

»املميزة املنصوص عليها في النقطة))ب()من الفصل)2)من هذا القرار.«

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)ويدخل حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)باستثناء)املقتضيات)
2)من هذا القرار املتعلقة بإلزامية حمل مركبات النقل السياحي لإلشارة املميزة،) املنصوص عليها في النقطة))ب()من الفصل)

والتي ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع مركبات النقل السياحي ستة))6()أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع اآلخر)1441 )12)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

*

*  *
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1الملحق رقم   
 

 
MODELE VIGNETTE AUTOCOLLANTE (EXEMPLE : «TGR-LUXE") 

 
La vignette comporte 4 emplacements spécifiques à chaque véhicule dans lesquels sont inscrits : 

- le numéro d’autorisation du véhicule ; 
- le numéro d’immatriculation du véhicule, 
- le code barre bidimensionnel ; 
- le numéro de référence de la vignette. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

TT GG RR --
LL UU XX EE  

 اململكة املغربية
 الوزارة املكلفة

 بالنقل
 

ROYAUME DU 

MAROC 
MINISTERE CHARGE 

DU TRANSPORT 

TT……………………
… 

22228-A-1 

00054899633333 
 

Numéro d’autorisation  

Numéro 
d’immatriculation du 

véhicule 

    Code barre 
bidimensionnel  

Numéro de référence de 
la vignette 

 

1الملحق رقم   
 

 
MODELE VIGNETTE AUTOCOLLANTE (EXEMPLE : «TGR-LUXE") 

 
La vignette comporte 4 emplacements spécifiques à chaque véhicule dans lesquels sont inscrits : 

- le numéro d’autorisation du véhicule ; 
- le numéro d’immatriculation du véhicule, 
- le code barre bidimensionnel ; 
- le numéro de référence de la vignette. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

TT GG RR --
LL UU XX EE  

 اململكة املغربية
 الوزارة املكلفة

 بالنقل
 

ROYAUME DU 

MAROC 
MINISTERE CHARGE 

DU TRANSPORT 

TT……………………
… 

22228-A-1 

00054899633333 
 

Numéro d’autorisation  

Numéro 
d’immatriculation du 

véhicule 

    Code barre 
bidimensionnel  

Numéro de référence de 
la vignette 
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 2امللحق رقم 

 النقل السياحي
 بيان نقل المسافرين للسياح المقيمين

TRANSPORT TOURISTIQUE 
Manifeste de passagers pour les touristes résidents 

 
Encadré 1 1 إطار                                                                                                                                                                  

                                                                                 

Donneur d’ordre 
Nom et prénom  االسم 
Numéro de la CIN ou du passeport  ررقم البطاقة الوطنية أو جواز السف  
        

Liste des passagers 
 Nom et prénom السم والنسب /ا   Nom et prénom السم والنسب /ا  
1  31  
2  32  
3  33  
4  34  
5  35  
6  36  
7  37  
8  38  
9  39  
10  40  
11  41  
12  42  
13  43  
14  44  
15  45  
16  46  
17  47  
18  48  
19  49  
20  50  
21  51  
22  52  
23  53  
24  54  
25  55  
26  56  
27  57  
28  58  
29  59  
30  60  
 

Itinéraire du voyage 
Départ  نقطة االنطالق 
Type de prestation ) Circuit/Transfert 
aéroport) 

 نوع الخدمة ) مدار/نقل من وإلى املطار( 

Terminus   نقطة الوصول 
Nature du voyage  طبيعة السفر 
Date de Départ  تاريخ االنطالق 
Date de Retour   تاريخ الوصول 
Observations  مالحظات 

     manifeste de passagers : établi le ..…..................................................................... 
            Signature du responsable du groupe 
     
 
 

...........................بيان املسافرين أعد بتاريخ   
 توقيع املسؤول عن املجموعة

½           
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Encadré 2                                                                                                                                                                                                          2  إطار     
Données sur l’autorisation 

N° Autorisation  رقم الرخصة 
N° Dossier  رقم امللف 

 

Entreprise de transporteur 
Dénomination   اسم الناقل 
Adresse  العنوان 
Tél/Fax  الهاتف/الفاكس 

 

Véhicule 
N° d’Immatriculation  رقم تسجيل املركبة 
Nombre de places autorisés  عدد املقاعد املرخصة 
N° d’immatriculation du véhicule de 
remplacement 

 رقم تسجيل املركبة البديلة 

 
Signature du responsable de l’entreprise de transport  

 touristique                                                  
Je certifie que ce transport sera effectué à porte fermée  

                      ةقاولتوقيع املسؤول عن م
 النقل السياحي          

 أوثق أن هذا النقل سيتم بباب مغلق
 
Copie dudit manifeste de passagers doit être :  
1.  Soit, présenté, avant le départ auprès du service compétent de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport ;  
2.  Soit transmis, par Email, avant le départ à l’adresse électronique du service compétent de la Direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce document doit se trouver à bord du véhicule et présenté aux agents de contrôle. IL doit être accompagné le cas échéant de la copie du courriel (Email) visé au point 
2) ci-dessus. 

 
2/2            

* ل * ل *
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Annexe 2 
 

3امللحق رقم   
 النقل السياحي

 املقيمين بيان نقل املسافرين للسياح الغير
TRANSPORT TOURISTIQUE  

Manifeste de passagers pour les touristes non-résidents 
Donneur d’ordre 
Nom et prénom  االسم 
Nombre de passagers  عدد الركاب 
 
Itinéraire du voyage 
Départ  نقطة االنطالق 
Type de prestation ) Circuit/Transfert 
aéroport) 

 نوع الخدمة ) مدار/نقل من وإلى املطار( 

Terminus   نقطة الوصول 
Nature du voyage  طبيعة السفر 
Date de Départ  تاريخ االنطالق 
Date de Retour   تاريخ الوصول 
Observations  مالحظات 
 

Manifeste de passagers : établi le ..…...................  
    Signature du responsable du groupe  

 

....................بيان املسافرين أعد بتاريخ   
 توقيع املسؤول عن املجموعة

 

Données sur l’autorisation 
N° Autorisation  رقم الرخصة 
N° Dossier  رقم امللف 
 
Entreprise de transporteur 
Dénomination   اسم الناقل 
Adresse  العنوان 
Tél/Fax  الهاتف/الفاكس 
 

Véhicule 
N° d’Immatriculation  رقم تسجيل املركبة 
Nombre de places autorisées  عدد املقاعد املرخصة 
N° d’immatriculation du véhicule 
de remplacement 

 رقم تسجيل املركبة البديلة 

 
Signature du responsable de l’entreprise de transport 

touristique 
Je certifie que ce transport sera effectué à porte fermée. 

 
 ة توقيع املسؤول عن مقاول

 النقل السياحي
 أوثق أن هذا النقل سيتم بباب مغلق

 
 
 
Ce document doit se trouver à bord du véhicule et présenté aux agents de contrôle. 
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قرارلمشتركلي6زيرلايصحةلققزيرلاالقتصادلقاملاي ةلقإصالحلاإلدار4لرقم)6).3)15)صادرلفي)5))منلش6ال)1441 )17)ل6ن 6)6)6)) 

بتح ل لالئحةلاألدقية،)املخصصةلملذالجةلالخص6بة،)املذفا4لمنلايضريبةلعلىلايو مةلاملضافةلمعلاالستفاد4لمنلالحق)

فيلالخصملقمنلايضريبةلعلىلايو مةلاملضافةلحينلاالستيراد.

وزير الصحة،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة)5)من قانون املالية رقم)43.06)للسنة املالية)2007)الصادر بتنفيذه)

كما وقع تغييرها وتتميمها بقانون املالية (،)2006 ديسمبر) (31(  1427 ذي الحجة) (10 بتاريخ) (1.06.232  الظهير الشريف رقم)

1441 اآلخر) ربيع  من  (16 بتاريخ) (1.19.125 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  (2020 املالية) للسنة  (70.19  رقم)

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادتين)92)و)123)منها،

قررا ما يلي :

املادة األولى

طبقا للمادتين))I-19°-92()و))°37-123()من املدونة العامة للضرائب املشار إليها أعاله،)تحدد في امللحق املرفق بهذا القرار)

املشترك الئحة األدوية املخصصة ملعالجة الخصوبة املعفاة من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق في الخصم)

وكذا من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من شوال)1441 )17)يونيو)2020(.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
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ايصادرلفي
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مرس6ملرقم)6.354).))صادرلفي)36)منلش6ال)1441 ))))ل6ن 6)6)6)) 

ايت بير) يذو ل (3 رقم) امللحقل ايذو ل علىل باملصادقةل لو�ضيل

ب6اسطة) عل هل املصادقل اإللث ليل ايكح6لل يتجار4ل املف6ضل

 1431 األقل) رب عل (4 في) ايصادرل ((.69.(13 رقم) املرس6مل

)19)فبرالر)616)).

رئيس الحكومة،

 1431 ربيع األول) (4 الصادر في) (2.09.613 بناء)على املرسوم رقم)

)19)فبراير)2010()يق�ضي باملصادقة على عقد التدبير املفوض لتجارة)

الكحول اإليثيلي كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.123)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1433 

)21)مارس)2012()يق�ضي باملصادقة على العقد امللحق رقم)1)لعقد التدبير)

املرسوم) بواسطة  عليه  املصادق  اإليثيلي  الكحول  لتجارة  املفوض 

رقم)2.09.613)الصادر في)4)ربيع األول)1431 )19)فبراير)2010()؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.150)الصادر في)3)جمادى اآلخرة)1436 

لعقد التدبير) (2 باملصادقة على العقد امللحق رقم) ()2015 )24)مارس)

املرسوم) بواسطة  عليه  املصادق  اإليثيلي  الكحول  لتجارة  املفوض 

رقم)2.09.613)الصادر في)4)ربيع األول)1431 )19)فبراير)2010()كما)

تم تغييره وتعديله)؛

 1437 شوال) (29 في) الصادر  (2.16.533 رقم) املرسوم  وعلى 

الصناعة) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2016 أغسطس) (3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

السيما) وعلى اتفاقية التدبير املفوض لتجارة الكحول اإليثيلي،)

املادة)24)منها)؛

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي)

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق،)كما هو ملحق بأصل هذا املرسوم،)على العقد رقم)3)املبرم)

بين الحكومة املغربية،)ممثلة في شخص السيد وزير الصناعة والتجارة)

واالقتصاد األخضر والرقمي وبين الشركة املسماة)»التدبير املفوض)

املغير) ممثلة في شخص رئيس مجلسها اإلداري،) لتجارة اإليثانول«)

التفاقية التدبير املفوض لتجارة الكحول اإليثيلي الذي تمت املصادقة)

الصادر في) (2.09.613 عليها بواسطة املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

4)ربيع األول)1431 )19)فبراير)2010()كما وقع تغييره وتتميمه بالعقد)

امللحق رقم)1)الذي تمت املصادقة عليه بواسطة املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.12.123)وبالعقد امللحق رقم)2)الذي تمت املصادقة عليه)

بواسطة املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.15.150.

املادة الثانية

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

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد)

واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)30)من شوال)1441 )22)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نص6صلخاصة
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 قرارلي6زيرلايشغللقاإلدماجلاملنهيلرقمل6).1511لصادرلفي

6)لمنلشذبانل1441ل)14لأبريلل6)6)(لبتف6يضلاإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد الداودي،)املدير اإلقليمي للشغل واإلدماج)

املنهي بعمالة املحمدية،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي)

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية للشغل)

واإلدماج املنهي بنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من شعبان)1441 )14)أبريل)2020(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 قرارلي6زيرلايشغللقاإلدماجلاملنهيلرقمل6).)151لصادرلفي

6)لمنلشذبانل1441ل)14لأبريلل6)6)(لبتف6يضلاإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للشغل) اإلقليمي  املدير  لخضر،) الهادي  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الشغل) وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) الرشيدية،) بإقليم  املنهي  واإلدماج 

للمديرية) التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  املنهي  واإلدماج 

بمأموريات) للقيام  اإلقليم  بنفس  املنهي  واإلدماج  للشغل  اإلقليمية 

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من شعبان)1441 )14)أبريل)2020(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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ايتحرير) جيشل قأعضاء) املواقمينل يو ماء) ايساميل يلمن قبل قرارل

رقم)6).1551)صادرلفي)3))منلش6ال)1441 )15)ل6ن 6)6)6)) 

 1441 منلصفر) ((( في) ايصادرل (33((.19 ايورارلرقم) بتغ يرل

)1))أكت6بر)619)()بتف6يضلاإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

بعد االطالع على القرار رقم)3326.19)الصادر في)22)من صفر)1441 

)21)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)3326.19)بتاريخ)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019():

إذا تغيب السيد يوسف حسني أو عاقه عائق) (- املادة الثانية.) («

»ناب عنه السيد أحمد بلخدوش،)رئيس مصلحة املوظفين باملندوبية)

ممارسة) في  التحرير  جيش  وأعضاء) املقاومين  لقدماء) »السامية 

»التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شوال)1441 )15)يونيو)2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

ايتحرير) جيشل قأعضاء) املواقمينل يو ماء) ايساميل يلمن قبل قرارل

 رقم)6).)155)صادرلفي)3))منلش6ال)1441 )15)ل6ن 6)6)6))

بتغ يرلايورارلرقم)379.19)ايصادرلفي))1)منلجمادىلاآلخر4)1446 

)18)فبرالر)619)()بتف6يضلاإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

12)من جمادى الصادر في) (379.19  بعد االطالع على القرار رقم)

اآلخرة)1440 )18)فبراير)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)379.19)بتاريخ)12)من جمادى اآلخرة)1440 )18)فبراير)2019():

 »)املادة الثالثة.)-)إذا تغيب السيد يوسف حسني أو عاقه عائق ناب

واملحاسبة امليزانية  مصلحة  رئيس  شمو،) محمد  السيد   »عنه 

 »باملندوبية السامية لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير ملمارسة

 »التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله والسيد أحمد بلخدوش،)

»رئيس مصلحة املوظفين بنفس املندوبية السامية ملمارسة التفويض)

»املشار إليه في املادة الثانية من هذا القرار.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شوال)1441 )15)يونيو)2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.
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 قرارلي6زيرلاي اخل ةلرقملل6).1556ل)صادرلفيل4)لمنلرمضانل1441لل)18لمايلل6)6))

بتذ ينلآمرينلمساع لنلبايصرفلقن6ابلعنهم

وزير الداخلية،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5  و))64)منه)؛

بتفويض السلطة في مجال األمر بصرف) ()2020 فبراير) (25(  1441 الصادر في فاتح رجب) (2.20.184 وعلى املرسوم رقم)

»صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة) املسمى) (3.1.00.03 النفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)

وحماية املستهلك وضبط السوق واملدخرات االحتياطية«)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.191)الصادر في)20)من رجب)1438 )18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية كما وقع)

تغييره)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية))وإصالح اإلدارة،

قرر ما) )يلي) :)

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات)

»صندوق) املفوضة إليهم من لدن وزير الداخلية املتعلقة باملكافآت واملعدات من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى)

الدعم املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة وحماية املستهلك وضبط السوق واملدخرات االحتياطية«):

املحاسب6نلاملكلف6ناين6اباآلمرقنلاملساع قنلبايصرف

 والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، عامل عمالة طنجة - 

أصيلة.

خازن عمالة طنجةالكاتب العام لعمالة طنجة - أصيلة

الخازن اإلقليمي بتطوانالكاتب العام لعمالة املضيق - الفنيدقعامل عمالة املضيق - الفنيدق

الخازن اإلقليمي بتطوانالكاتب العام إلقليم تطوانعامل إقليم تطوان

خازن عمالة طنجةالكاتب العام إلقليم الفحص - أنجرةعامل إقليم الفحص - أنجرة

الخازن اإلقليمي بالحسيمةالكاتب العام إلقليم الحسيمةعامل إقليم الحسيمة

الخازن اإلقليمي بالعرائشالكاتب العام إلقليم العرائشعامل إقليم العرائش

الخازن اإلقليمي بشفشاونالكاتب العام إلقليم شفشاونعامل إقليم شفشاون

الخازن اإلقليمي بشفشاونالكاتب العام إلقليم وزانعامل إقليم وزان

خازن عمالة وجدةالكاتب العام لعمالة وجدة - أنجادوالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة - أنجاد

الخازن اإلقليمي بالناضورالكاتب العام إلقليم الناضورعامل إقليم الناضور

الخازن اإلقليمي بالناضورالكاتب العام إلقليم الدريوشعامل إقليم الدريوش

خازن عمالة وجدةالكاتب العام إلقليم جرادةعامل إقليم جرادة

الخازن اإلقليمي ببركانالكاتب العام إلقليم بركانعامل إقليم بركان

الخازن اإلقليمي بتاوريرتالكاتب العام إلقليم تاوريرتعامل إقليم تاوريرت

الخازن اإلقليمي بتاوريرتالكاتب العام إلقليم جرسيفعامل إقليم جرسيف

الخازن اإلقليمي ببوعرفةالكاتب العام إلقليم فجيجعامل إقليم فجيج

خازن عمالة فاسالكاتب العام لعمالة فاسوالي   جهة فاسـ  مكناس،   عامل عمالة فاس

خازن عمالة مكناسالكاتب العام لعمالة مكناسعامل عمالة مكناس

الخازن اإلقليمي بالحاجبالكاتب العام إلقليم الحاجبعامل إقليم الحاجب
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الخازن اإلقليمي بإفرانالكاتب العام إلقليم إفرانعامل إقليم إفران

خازن عمالة فاسالكاتب العام إلقليم موالي   يعقوبعامل إقليم موالي   يعقوب

الخازن اإلقليمي بصفروالكاتب العام إلقليم صفروعامل إقليم صفرو

الخازن اإلقليمي بميسورالكاتب العام إلقليم بوملانعامل إقليم بوملان

الخازن اإلقليمي بتاوناتالكاتب العام إلقليم تاوناتعامل إقليم تاونات

الخازن اإلقليمي بتازةالكاتب العام إلقليم تازةعامل إقليم تازة

خازن عمالة الرباطالكاتب العام لعمالة الرباطوالي   جهة الرباط - سال - القنيطرة، عامل عمالة الرباط

خازن عمالة سالالكاتب العام لعمالة سالعامل عمالة سال

خازن عمالة تمارةالكاتب العام لعمالة الصخيرات)-)تمارةعامل عمالة الصخيرات - تمارة

الخازن اإلقليمي بالقنيطرةالكاتب العام إلقليم القنيطرةعامل إقليم القنيطرة

الخازن اإلقليمي بالخميساتالكاتب العام إلقليم الخميساتعامل إقليم الخميسات

الخازن اإلقليمي بسيدي قاسمالكاتب العام إلقليم سيدي قاسمعامل إقليم سيدي قاسم

الخازن اإلقليمي بالقنيطرةالكاتب العام إلقليم سيدي سليمانعامل إقليم سيدي سليمان

الخازن اإلقليمي ببني ماللالكاتب العام إلقليم بني   ماللوالي   جهة بني مالل- خنيفرة،   عامل إقليم بني   مالل

الخازن اإلقليمي بأزياللالكاتب العام إلقليم أزياللعامل إقليم أزيالل

الخازن اإلقليمي ببني ماللالكاتب العام إلقليم الفقيه بن صالحعامل إقليم الفقيه بن صالح

الخازن اإلقليمي بخنيفرةالكاتب العام إلقليم خنيفرةعامل إقليم خنيفرة

الخازن اإلقليمي بخريبكةالكاتب العام إلقليم خريبكةعامل إقليم خريبكة

خازن عمالة الدار البيضاء - مركز غربالكاتب العام لعمالة الدار البيضاءوالي   جهة الدار البيضاء - سطات، عامل عمالة الدار البيضاء

خازن عمالة الدار البيضاء - مركز غربالكاتب العام لعمالة مقاطعات الدار البيضاء)-)أنفاعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا

خازن عمالة الدار البيضاء - مركز شرقالكاتب العام لعمالة مقاطعات الفداء)-)مرس السلطانعامل عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان

خازن عمالة الدار البيضاء - الشمالالكاتب العام لعمالة  مقاطعات عين السبع -الحي املحمديعامل عمالة مقاطعات عين السبع -الحي املحمدي

خازن عمالة الدار البيضاء - الجنوبالكاتب العام لعمالة مقاطعة الحي   الحسنيعامل عمالة مقاطعة الحي   الحسني

خازن عمالة الدار البيضاء - الجنوبالكاتب العام لعمالة مقاطعة عين الشقعامل عمالة مقاطعة عين الشق

خازن عمالة الدار البيضاء - الشمالالكاتب العام لعمالة مقاطعات سيدي البرنو�ضيعامل عمالة مقاطعات سيدي البرنو�ضي

خازن عمالة الدار البيضاء - الجنوبالكاتب العام لعمالة مقاطعات ابن مسيكعامل عمالة مقاطعات ابن مسيك

خازن عمالة الدار البيضاء - الشمالالكاتب العام لعمالة مقاطعات موالي رشيدعامل عمالة مقاطعات موالي رشيد

خازن عمالة املحمديةالكاتب العام لعمالة املحمديةعامل عمالة املحمدية

الخازن اإلقليمي بالجديدةالكاتب العام إلقليم الجديدةعامل إقليم الجديدة

خازن عمالة الدار البيضاء - الجنوبالكاتب العام إلقليم النواصرعامل إقليم النواصر

خازن عمالة الدار البيضاء - الشمالالكاتب العام إلقليم مديونةعامل إقليم مديونة

الخازن اإلقليمي ببنسليمانالكاتب العام إلقليم بنسليمانعامل إقليم بنسليمان

الخازن اإلقليمي بسطاتالكاتب العام إلقليم برشيدعامل إقليم برشيد

الخازن اإلقليمي بسطاتالكاتب العام إلقليم سطاتعامل إقليم سطات

الخازن اإلقليمي بالجديدةالكاتب العام إلقليم سيدي بنورعامل إقليم سيدي بنور
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خازن عمالة مراكشالكاتب العام لعمالة مراكشوالي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش

الخازن اإلقليمي بشيشاوةالكاتب العام إلقليم شيشاوةعامل إقليم شيشاوة

خازن عمالة مراكشالكاتب العام إلقليم الحوزعامل إقليم الحوز

الخازن اإلقليمي بقلعة السراغنةالكاتب العام إلقليم قلعة السراغنةعامل إقليم قلعة السراغنة

الخازن اإلقليمي بالصويرةالكاتب العام إلقليم الصويرةعامل إقليم الصويرة

الخازن اإلقليمي بقلعة السراغنةالكاتب العام إلقليم الرحامنةعامل إقليم الرحامنة

الخازن اإلقليمي بآسفيالكاتب العام إلقليم آسفيعامل إقليم آسفي

الخازن اإلقليمي بآسفيالكاتب العام إلقليم اليوسفيةعامل إقليم اليوسفية

الخازن اإلقليمي بالرشيديةالكاتب العام إلقليم الرشيديةوالي جهة درعة - تافياللت، عامل إقليم الرشيدية

الخازن اإلقليمي بورزازاتالكاتب العام إلقليم ورزازاتعامل إقليم ورزازات

الخازن اإلقليمي بخنيفرةالكاتب العام إلقليم ميدلتعامل إقليم ميدلت

الخازن اإلقليمي بورزازاتالكاتب العام إلقليم تنغيرعامل إقليم تنغير

الخازن اإلقليمي بورزازاتالكاتب العام إلقليم زاكورةعامل إقليم زاكورة

خازن عمالة أكاديرالكاتب العام لعمالة أكادير - إداوتنانوالي جهة سوس - ماسة، عامل عمالة أكادير - إداوتنان

خازن عمالة أكاديرالكاتب العام لعمالة إنزكان - آيت ملولعامل عمالة إنزكان - آيت ملول

خازن عمالة أكاديرالكاتب العام إلقليم اشتوكة  - آيت باهاعامل إقليم اشتوكة - آيت باها

الخازن اإلقليمي بتارودانتالكاتب العام إلقليم تارودانتعامل إقليم تارودانت

الخازن اإلقليمي بتيزنيتالكاتب العام إلقليم تيزنيتعامل إقليم تيزنيت

الخازن اإلقليمي بطاطاالكاتب العام إلقليم طاطاعامل إقليم طاطا

الخازن اإلقليمي بكلميمالكاتب العام إلقليم كلميموالي جهة كلميم - واد نون ، عامل إقليم كلميم

الخازن اإلقليمي بأسا - الزاكالكاتب العام إلقليم أسا - الزاكعامل إقليم أسا - الزاك

الخازن اإلقليمي بطانطانالكاتب العام إلقليم طانطانعامل إقليم طانطان

الخازن اإلقليمي بتيزنيتالكاتب العام إلقليم سيدي إفنيعامل إقليم سيدي إفني

الخازن اإلقليمي بالعيونالكاتب العام إلقليم العيونوالي جهة العيون - الساقية الحمراء ، عامل إقليم العيون

الخازن اإلقليمي ببوجدورالكاتب العام إلقليم بوجدورعامل إقليم بوجدور

الخازن اإلقليمي بالعيونالكاتب العام إلقليم طرفايةعامل إقليم طرفاية

الخازن اإلقليمي بالسمارةالكاتب العام إلقليم السمارةعامل إقليم السمارة

الخازن اإلقليمي بالداخلةالكاتب العام إلقليم وادي الذهبوالي جهة الداخلة - وادي الذهب ، عامل إقليم وادي الذهب

الخازن اإلقليمي بالداخلةالكاتب العام إلقليم أوسردعامل إقليم أوسرد

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف ونوابهم املشار إليهم أعاله فقرات) (- املادة الثانية.)

الحساب املرصد ألمور خصوصية السالف الذكر الذي يقومون بصرف النفقات منه.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441  )18)ماي))2020(.

اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.
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قرارلي6زيرلاي اخل ةلرقم)6).1564)صادرلفي))1)منلش6ال)1441 )4)ل6ن 6)6)6)()باملصادقةلعلىلالئحةلعقيلالحو6قلايتابذين)

اي6اقذةلأراضيهالبإقل ملس  يلسل مان) )فرقةلايذ6اقشة() )أقالدلانصر() يلجماعةلايسالي ةلأقالدلسذ6دلأقالدلانصر)

باي ائر4لايسو6يةليلغرب.

وزير الداخلية،

1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)

الواقعة داخل دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

بتحديد منطقة الري بالغرب بإقليم) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بقانون)

االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية أوالد سعود أوالد انصر))أوالد انصر())فرقة العواوشة()بتهيء)

الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن موقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد سعود أوالد انصر))أوالد انصر())فرقة العواوشة()الواقعة)

أراضيها بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1441 )4)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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G89(717

املنهي) قايتك6ينل اي6طن ةل ايترب ةل قزيرل ي ىل املنت بل يل6زيرل قرارل

ايذالي) بايتذل مل املكلفل ايذلميل قايبحثل ايذاليل قايتذل مل

 1441 رمضان) (5 في) صادرل (1(31.(6 رقم) ايذلميل قايبحثل

في) ايصادرل ((797.95 رقم) ايورارل بتتم مل ()(6(6 أبريل) ((9(

6))منلجمادىلاآلخر4))141 )14)ن6فمبر)1995()بتح ل لقائمة))

ايشهاداتلايتيلتذادللشهاد4لمهن سلمذماريلاملسلمةلمن)

امل رسةلاي6طن ةليلهن سةلاملذمارية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة))1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها):

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

»(-(Qualified( master( in( architecture,( speciality( town(

»(planning,(délivrée(par(OM.(Beketov(national(University(

»(of(urban(economy(in(Kharkiv(-(Ukraine(-(le(20(juin(2014, 

»(assortie( de( qualified( bachelor( in( architecture,( délivrée(

»(par( Kharkiv( national( municipal( academy( -( Ukraine( - 

»(le( 5( février( 2013( et( d’une( attestation( de( validation(

»(du( complément( de( formation( par( l’Ecole( nationale(

»(d’architecture(de(Rabat.«
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رمضان)1441 )29)أبريل)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارليل6زيرلاملنت بلي ىلقزيرلايترب ةلاي6طن ةلقايتك6ينلاملنهيلقايتذل م)

ايذاليلقايبحثلايذلميلاملكلفلبايتذل ملايذاليلقايبحثلايذلمي)

6)6)()بتتم م) 1441 )8))ماي) 5)ش6ال) 6).8)14)صادرلفي) رقم)

 14(3 ايوذ 4) عيل منل (14 في) ايصادرل (((84.6( رقم) ايورارل

بتح ل لالئحةلايشهاداتلايتيلتذادللدبل6م) ()(663 )17)لنالر)

دكت6رلفيلايص  ية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

)17)يناير)2003()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في)

الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

10)مارس)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

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

للطب) الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

)الشعب) الثانوي) للتعليم  البكالوريا  مشفوعة بشهادة  »والصيدلة،)

»العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)ف  راي ةلرقس ا):

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

«  –  Qualification de pharmacien dans la spécialité 

« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 

« de Volgograd - Fédération de Russie - le 13 juillet 2018 ;

«  –  Qualification de spécialiste dans la spécialité 

« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de chimie 

« et de pharmacie de Saint-Pétersbourg - Fédération de 

« Russie - le 2 juillet 2018 ;

«  –  Qualification de spécialiste dans la spécialité 

« pharmacie, délivrée par l’Académie d’Etat de chimie 

« et de pharmacie de Saint-Pétersbourg - Fédération de 

« Russie - le 28 juin 2017 ;

«  –  Qualification de pharmacien dans la spécialité 

« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 

« d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 21 juin 2018 ;

« – Titre de pharmacien, délivré par l’Académie d’Etat 

« de pharmacie de Perm - Fédération de Russie - le 

« 25 juin 2018 ;

«  –  Qualification de pharmacien dans la spécialité 

« pharmacie, délivrée par l’Académie d’Etat de pharmacie 

« de Perm - Fédération de Russie - le 25 juin 2018 ;

« – Titre de pharmacien, de la spécialité pharmacie, 

« délivré par l’Université d’Etat de Tchouvachie nommée 

« d’après I.N. Oulyanov - Fédération de Russie - le 

« 30 juin 2018 ;

«  –  Qualification de pharmacien dans la spécialité 

«  pharmacie, délivrée par l’Université médicale de 

« recherche de Privoljski Nijni Novgorod - Fédération 

« de Russie - le 14 juin 2018 ;

»يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر)

»ينجز لدى مشرف على التدريب))صيدلية أو مؤسسة صيدلية()مقبول)

»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب)

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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اإلعنلبممارسةلايهن سةلاملذمارية

في صادر  (1602.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

23)من شوال)1441 )15)يونيو)2020()يرخص تحت عدد)4578)للسيد)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بنعدية  نواف 

2019،)أن يحمل) الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)22)يوليو)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*
*  *

في صادر  (1603.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4579 عدد) تحت  يرخص  ()2020 يونيو) (15(  1441 شوال) من  (23

للسيد زكرياء)وتاب الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

2019،)أن يحمل) الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)15)يوليو)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*

*  *

في صادر  (1604.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

23)من شوال)1441 )15)يونيو)2020()يرخص تحت عدد)4580)للسيد)

موالي عمر بودة الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

2019،)أن) 14)مارس) العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)

بالقطاع) املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.


