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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.
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حؤمسات البكوين املنهي.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

من  16 في  1489.20صادر  رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد قائمة مؤسسات التكوين املنهي 

 .................................................................. 4711املحدث بها مجلس املؤسسة.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

في  صادر   1490.20 رقم  الحكومة  باسم  الناطق الرسمي  العلمي، 

16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد كيفية تعيين أعضاء 

 . 4711مجلس املؤسسة املحدث باملعهد املتخصص في البناء بالدار البيضاء.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
من  16 في  صادر   1491.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
2020( بتحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس  1441 )8 يونيو  شوال 
الطائرات  معدات  مھن  في  املتخصص  باملعھد  املحدث  املؤسسة 

 .................................................... 4712ولوجیستیك املطارات بالدار البيضاء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
في  صادر   1492.20 رقم  الحكومة  باسم  الناطق الرسمي  العلمي، 
16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد كيفية تعيين أعضاء 
مجلس املؤسسة املحدث باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 .......................................................................................... 4713بحد السوالم.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار مشترك 
السياحة والصناعة  الرسمي باسم الحكومة ووزيرة  الناطق  العلمي، 
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي رقم 1493.20 صادر في 
16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد قائمة مؤسسات التكوين 

 ......................................................... 4713املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار مشترك 
السياحة والصناعة  الرسمي باسم الحكومة ووزيرة  الناطق  العلمي، 
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي رقم 1496.20 صادر في 
16 من شوال 1441 )8 يونيو2020( بتحديد قائمة مؤسسات التكوين 

 ......................................................... 4714املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة.
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قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

رقم 1494.20 صادر في 16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد 

كيفية تعيين أعضاء مجلس املؤسسة املحدث باملعهد املتخصص في 

4715فنون الصناعة التقليدية فاس............................................................... 

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

رقم 1495.20 صادر في 16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد 

كيفية تعيين أعضاء مجلس املؤسسة املحدث باملعهد املتخصص في 

4715فنون الصناعة التقليدية مكناس. ......................................................... 

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

رقم 1497.20 صادر في 16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020( بتحديد 

كيفية تعيين أعضاء مجلس املؤسسة املحدث باملعاهد املتخصصة 

4716للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية. ...................................... 

نصوص خاصة

إقليم تنغي7. - تاريخ افبباح عسليات البمديد اإلداري.

مرسو8 رقم 2.20.530 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اسفوال الغربية 

واسفوال الشرقية« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير 

 ....... 4718بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية حارة املرابطين.

مرسو8 رقم 2.20.532 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امردول تزكزوين 

اسامر« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، 

4718الجاري على ملك الجماعتين السالليتين تاغية املشان وايت بويحيا..... 

مرسو8 رقم 2.20.534 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة ايت املسكين القطعة رقم 1 « الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة 

تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

 ........................................................................................... 4719ايت املسكين.

مرسو8 رقم 2.20.536 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »  1 رقم  القطعة  امحمد  ايت  لقبيلة 

تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

 ............................................................................................. 4719ايت امحمد.

مرسو8 رقم 2.20.538 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »  3 رقم  القطعة  امحمد  ايت  لقبيلة 

تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

 ............................................................................................. 4720ايت امحمد.

مرسو8 رقم 2.20.539 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »1 رقم  القطعة  تتسباست  لقبيلة 

تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

 ............................................................................................... 4720تتسباست.

مرسو8 رقم 2.20.540 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »  2 رقم  القطعة  تتسباست  لقبيلة 

تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

 ............................................................................................... 4721تتسباست.

مرسو8 رقم 2.20.542 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »غليل املرابطين« 

الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، الجاري 

 .......................................... 4721على ملك الجماعة الساللية حارة املرابطين.

مرسو8 رقم 2.20.544 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة قصر ايت بن سعيد« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة 

النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر ايت 

4722بن سعيد.................................................................................................. 

مرسو8 رقم 2.20.545 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   » وأزرو  بوملان  ايت  لقبيلتي 

الجماعتين  ملك  على  الجاري  تنغير،  بإقليم  تنغير  بباشوية  الثالثة 

 ..................................................... 4722السالليتين لقبيلتي ايت بوملان وأزرو.

 )2020 ستتم ر   3(  1442 محر8  من   14 في  صادر   2.20.546 رقم  مرسو8 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 

الجموع لقبيلة قصر ايت زكان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف 

بدائرة النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر 

 ................................................................................................. 4723ايت زكان.

 )2020 ستتم ر   3(  1442 محر8  من   14 في  صادر   2.20.547 رقم  مرسو8 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 

الجموع لقبيلة قصر تجوهرت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف 

بدائرة النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر 

 ................................................................................................. 4723تجوهرت.

 )2020 ستتم ر   3(  1442 محر8  من   14 في  صادر   2.20.549 رقم  مرسو8 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 

الجموع لقبيلة قصر تعومارت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف 

بدائرة النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر 

4724تعومارت................................................................................................... 

مرسو8 رقم 2.20.550 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة قصر تلغزيت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 ......... 4724بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر تلغزيت.

 )2020 ستتم ر   3(  1442 محر8  من   14 في  صادر   2.20.551 رقم  مرسو8 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي 

الجموع لقبيلة قصر توفسما8« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف 

بدائرة النيف بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر 

4725توفسما8.................................................................................................. 
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مرسو8 رقم 2.20.553 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

الثانية  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسفالو«  لقبيلة 

بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 

4725اسفالو..................................................................................................... 

مرسو8 رقم 2.20.554 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

الثانية  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اشمارين«  لقبيلة 

بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 

4726اشمارين................................................................................................... 

مرسو8 رقم 2.20.556 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

الثالثة  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اعدوان«  لقبيلة 

بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 

4726اعدوان..................................................................................................... 

مرسو8 رقم 2.20.557 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 

لقبيلة تكن�ضى« الواقع بالنفوذ الترابي للملحقة اإلدارية الثانية بباشوية 

قبيلة  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تنغير،  بإقليم  تنغير، 

4727تكن�ضى...................................................................................................... 

مرسو8 رقم 2.20.558 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

 تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع لقبيلة

الثالثة  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  نعدوان«  يحيى  آيت 

بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 

 ................................................................................... 4727آيت يحيى نعدوان.

مرسو8 رقم 2.20.559 صادر في 14 من محر8 1442 )3 ستتم ر 2020( بتحديد 

 تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع لقبيلة

ايت القا�ضي« الواقع بالنفوذ الترابي للملحقة اإلدارية الثالثة بباشوية 

بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة ايت  تنغير 

4728القا�ضي.................................................................................................... 

تسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1980.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 

بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 

املخفي  سيدي  بقيادة  تمزكانة  بجماعة  الواقعة  الجماعي  للتحفيظ 

4728بدائرة غفساي بإقليم تاونات.................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1981.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 

بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 

بوعبان  أوطا  بقيادة  مساسة  بجماعة  الواقعة  الجماعي  للتحفيظ 

4729بدائرة تيسة بإقليم تاونات...................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1982.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 

بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 

للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة الزيتون بقيادة أزال-الزيتون بدائرة 

4729تطوان بإقليم تطوان............................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1983.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة مستكمر بقيادة مستكمر بدائرة 

4730العيون بإقليم تاوريرت............................................................................ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1984.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة تنشرفي بقيادة مستكمر بدائرة 

4730العيون بإقليم تاوريرت............................................................................ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1985.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة أمجاو بقيادة بني سعيد بدائرة 

 ...................................................................... 4731الدريوش بإقليم الدريوش.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1986.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة إيعزانن بقيادة بني شيكر بدائرة 

 ............................................................................ 4731قليعة بإقليم الناضور.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1987.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة عين الصفا بقيادة عين الصفا 

 .............................. 4732بدائرة أحواز وجدة الشمالية بعمالة وجدة - أنجاد.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1988.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة بقيادة املداغرة - 

 ............................................. 4732الخنك بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1989.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 )22 يوليو 2020( يق�ضي 
بمنطقة  أشهر  ستة  ملدة  الجماعي  بالتحفيظ  املتعلق  األجل  بتمديد 
للتحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة وادي النعا8 بقيادة وادي النعا8 

 ......................................................... 4733بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1683.20 
القرار بتغيير   )2020 يونيو   23(  1441 القعدة  ذي  فاتح  في   صادر 
 رقم 666.20 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 )7 ف راير 2020(

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  القرار  بتتميم 
 )17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلو8 دكتور
 ............................................................................................. 4733في الصيدلة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2159.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4734املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 



عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020( الجريدة الرسمية17)8  
صفحة صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2160.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4734املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2161.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4735املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2162.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4735املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2163.20 
صادر في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( بتحديد بعض 

4736املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

نظا8 حوظفي اإلدارات العاحة

نصوص خاصة

وزارة الداخلية.

 1441 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2185.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

التأديبي واختصاصاته  تأليف املجلس  2020( بتحديد  )6 أغسطس 

وكيفيات سيره ومسطرة معالجة امللفات التأديتية لبعض أفراد القوات 

4737املساعدة.................................................................................................. 

 1441 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2186.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

)6 أغسطس 2020( بتحديد تأليف اللجنة التأديتية واختصاصاتها 

الوقاية  التأديتية ملوظفي  امللفات  وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة 

 ..................................................................................................... 4744املدنية.
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ق ار لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي والبمث)

العلسي،)الناطق ال مسي بامم الحكوحة رقم)7).1889صادر)

قائسة) ببمديد  ()(7(7 يونيو) (8(  1881 شوال) حن  (16 في)

حؤمسات البكوين املنهي املحدث بها حجلس املؤمسة.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 

)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

جمادى (8 في) الصادر  (2.86.325 رقم) املرسو8  ألحكا8   تطبيقا 

)األولى)1407 )9)يناير)1987()املشار إليه أعاله،)تحدد قائمة مؤسسات)

التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء :  سعيد أمزازي.

*

*  *

امللحق

قائسة حؤمسات البكوين املنهي املحدث بها حجلس املؤمسة

مقرهاالمؤسسة

حد السوالمالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحد السوالم

الدارالبيضاءالمعهد المتخصص في البناء

المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجيستيك 
المطارات

الدارالبيضاء

ق ار لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي والبمث)
1897.(7 رقم) الحكوحة  بامم  ال مسي  الناطق   العلسي،)
صادر في)16)حن شوال)1881 )8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية)
تعيين أعضاء)حجلس املؤمسة املحدث باملعهد املبخصص في)

البناء)بالدار البيضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 
)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1489.20 رقم) الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،) والبحث 
قائمة) بتحديد  ()2020 يونيو) (8(  1441 شوال) من  (16 في) الصادر 

مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8 رقم)2.86.325 
1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)
يحدد هذا القرار كيفية تعيين أعضاء)مجلس املؤسسة املحدث باملعهد)

املتخصص في البناء)بالدار البيضاء،)و املشار إليه بعده باملجلس.

املادة الثانية

واألشغال) للبناء) الوطنية  الجامعة  عن  ممثل  املجلس  يرأس 
العمومية باملغرب،)ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):)

-)املدير الجهوي ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل املعني)؛

-)مدير مركب التكوين املنهي الذي توجد بنفوذه املؤسسة املعنية)؛

-)ممثلين عن الجامعة الوطنية للبناء)واألشغال العمومية)؛

-)ممثل عن مجلس جماعة الصخور السوداء)؛

-)مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد)؛

-)إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد)؛

-)متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

نصوص عاحة
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املادة الثالثة

واألشغال) للبناء) الوطنية  الجامعة  عن  املمثلون  األعضاء) يعين 

العمومية باملغرب ومجلس الجماعة املشار إليهم في املادة الثانية أعاله)

بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي،)باقتراح من املنظمات)

والهيآت املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)

النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 

املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)

الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء:  سعيد أمزازي.

ق ار لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي والبمث)

العلسي،)الناطق ال مسي بامم الحكوحة رقم)7).1891)صادر)

في)16)حن شوال)1881 )8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية تعيين)

أعضاء)حجلس املؤمسة املحدث باملعھد املبخصص في حھن)

حعدات الطائ ات ولوجیستیك املطارات بالدار البيضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)
العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 

)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1489.20 رقم) الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،) والبحث 

قائمة) بتحديد  ()2020 يونيو) (8(  1441 شوال) من  (16 في) الصادر 

مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8 رقم)2.86.325 

1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)

املحدث) املؤسسة  مجلس  أعضاء) تعيين  كيفية  القرار  هذا  يحدد 

باملعھد املتخصص في مھن معدات الطائرات ولوجیستیك املطارات)

بالدار البيضاء،)و املشار إليه بعده باملجلس.

املادة الثانية

الطيران) في  املغربية  الصناعات  يرأس املجلس ممثل عن تجمع 

والفضاء)باملغرب،)ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):)

- املدير الجهوي ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل املعني ؛

- مدير مركب التكوين املنهي الذي توجد بنفوذه املؤسسة املعنية ؛

- ممثل عن املكتب الوطني للمطارات باملغرب ؛

- ممثل عن مجلس جماعة النواصر ؛ 

- مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد ؛

- إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد ؛

- متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

املادة الثالثة

يعين األعضاء)املمثلون عن تجمع الصناعات املغربية في الطيران)

والفضاء)باملغرب))وعن املكتب الوطني للمطارات باملغرب وعن مجلس)

الجماعة املشار إليهم في املادة الثانية أعاله بمقرر للسلطة الحكومية)

املكلفة بالتكوين املنهي،)باقتراح من املنظمات والهيآت املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)

النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 

املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)

الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق ار لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي والبمث)

 189(.(7 رقم) الحكوحة  بامم  ال مسي  الناطق  العلسي،)

صادر في)16)حن شوال)1881 )8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية)

حجلس املؤمسة املحدث باملعهد املبخصص) تعيين أعضاء)

للبكنولوجيا البطبيقية بمد السوالم.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 

)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)والسيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1489.20 رقم) الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،) والبحث 

قائمة) بتحديد  ()2020 يونيو) (8(  1441 شوال) من  (16 في) الصادر 

مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8 رقم)2.86.325 

1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)

يحدد هذا القرار كيفية تعيين أعضاء)مجلس املؤسسة املحدث باملعهد)

املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحد السوالم،)واملشار إليه بعده)

باملجلس.

املادة الثانية

)-السوالم،) يرأس املجلس ممثل عن جمعية الصناعيين الساحل)

ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):

- املدير الجهوي ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل املعني ؛

- مدير مركب التكوين املنهي الذي توجد بنفوذه املؤسسة املعنية ؛ 

- ممثلين عن جمعية الصناعيين الساحل السوالم ؛

- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الدار البيضاء- 

سطات ؛

- ممثل عن  مجلس جماعة حد السوالم ؛

- مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد ؛

- إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد ؛

- متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

املادة الثالثة

يعين األعضاء)املمثلون عن جمعية الصناعيين الساحل)-)السوالم))
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس الجماعة املشار إليهم)
في املادة الثانية أعاله بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي،)

باقتراح من املنظمات والهيآت املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)
النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 
املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)
الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء:  سعيد أمزازي.

ق ار حشت7ك لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي)
ووزي ة) الحكوحة  بامم  ال مسي  الناطق  العلسي،) والبمث 
واالقبصاد) الجوي  والنقل  البقليدية  والصناعة  السياحة 
 1881 شوال) حن  (16 في) صادر  (1893.(7 رقم) االجبساعي 
املنهي) البكوين  حؤمسات  قائسة  ببمديد  ()(7(7 يونيو) (8(

املحدث بها حجلس املؤمسة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 
)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛
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1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسو8   وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررا ما يلي :

املادة األولى

جمادى (8 في) الصادر  (2.86.325 رقم) املرسو8  ألحكا8   تطبيقا 
األولى)1407 )9)يناير)1987()املشار إليه أعاله،)تحدد قائمة مؤسسات)
التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة بامللحق املرفق بهذا القرار)

املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
*  *
امللحق

قائسة حؤمسات البكوين املنهي املحدث بها حجلس املؤمسة

حق هااملؤمسة

فاساملعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس

مكناساملعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية بمكناس

ق ار حشت7ك لوزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم العالي)
ووزي ة) الحكوحة  بامم  ال مسي  الناطق  العلسي،) والبمث 
واالقبصاد) الجوي  والنقل  البقليدية  والصناعة  السياحة 
1881 شوال) حن  (16 في) صادر  (1896.(7 رقم)  االجبساعي 
املنهي) البكوين  حؤمسات  قائسة  ببمديد  ()(7(7 يونيو) (8(

املحدث بها حجلس املؤمسة.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، 

ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 
)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسو8 رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسو8  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررا ما يلي :

املادة األولى

جمادى (8 في) الصادر  (2.86.325 رقم) املرسو8  تطبيقا ألحكا8  ( 

األولى)1407 )9)يناير)1987()املشار إليه أعاله،)تحدد قائمة مؤسسات)

التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة بامللحق املرفق بهذا القرار)

املشترك.

املادة الثانية

ينشر))هذا))القرار املشترك بالجريدة الرسمية. 

و حرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو2020(.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *

امللحق

قائسة حؤمسات البكوين املنهي املحدث بها حجلس املؤمسة

حق هااملؤمسة

املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 
والسياحية بورزازات

ورزازات

املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 
والسياحية بطنجة

طنجة
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ق ار لوزي ة السياحة والصناعة البقليدية والنقل الجوي واالقبصاد)

 1881 شوال) حن  (16 في) صادر  (1898.(7 رقم) االجبساعي 

)8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية تعيين أعضاء)حجلس املؤمسة)

املحدث باملعهد املبخصص في فنون الصناعة البقليدية فاس.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.85.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 

)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه والسيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسو8   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) أكتوبر2019() (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

والتعليم العالي والبحث العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة)

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)

رقم)1493.20)الصادر في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020()بتحديد)

قائمة مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قررت ما يلي : 

املادة األولى

)تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8 رقم)2.85.325 

1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)

املحدث) املؤسسة  مجلس  أعضاء) تعيين  كيفية  القرار  هذا  يحدد 

واملشار إليه) باملعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس،)

بعده باملجلس.

املادة الثانية

يرأس املجلس ممثل عن فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية.)

ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):)

-)املسؤول الجهوي لقطاع الصناعة التقليدية)؛)

-)ممثل عن فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية)؛

-)ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-)مكناس)؛

-)ممثل عن مجلس جماعة فاس)؛

-)ممثل عن الفدرالية الوطنية للصياغين)؛

-)ممثل عن جمعية الكوثر)؛

-)ممثل عن الفدرالية الجهوية للحرف)؛

-)إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد)؛

-)مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد)؛

-)متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

املادة الثالثة

الصناعة) وغرفة  الفيدراليات  عن  املمثلون  األعضاء) يعين 

التقليدية ومجلس الجماعة املشار إليهم في املادة الثانية أعاله بقرار)

للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية،)باقتراح من املنظمات)

والهيآت املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)

النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 

املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)

الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

)وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق ار لوزي ة السياحة والصناعة البقليدية والنقل الجوي واالقبصاد)

 1881 شوال) حن  (16 في) صادر  (1895.(7 رقم) االجبساعي 

)8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية تعيين أعضاء)حجلس املؤمسة)

البقليدية) الصناعة  فنون  في  املبخصص  باملعهد  املحدث 

حكناس.)

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 

)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسو8   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) أكتوبر2019() (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛
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املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

والتعليم العالي والبحث العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة)

 السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

رقم)1493.20)الصادر في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020()بتحديد)

قائمة مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قـررت ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8))رقم)2.86.325 

1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)

املحدث) املؤسسة  مجلس  أعضاء) تعيين  كيفية  القرار  هذا  يحدد 

باملعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية بمكناس،)واملشار إليه)

بعده باملجلس.

املادة الثانية

يرأس املجلس ممثل عن فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية،)

ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):)

- املسؤول الجهوي لقطاع الصناعة التقليدية ؛ 

- املسؤول اإلقليمي لقطاع الصناعة التقليدية ؛ 

- ممثل عن فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية ؛

- ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس - مكناس ؛

- ممثل عن مجلس جماعة مكناس ؛ 

- ممثل عن تعاونية الرميكا مكناس ؛

- ممثل عن الجمعية االسماعلية للطين ؛

- إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد ؛

- مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد ؛

- متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

املادة الثالثة

يعين األعضاء)املمثلون عن فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية)

الرميكا) وتعاونية  الجماعة  ومجلس  التقليدية  الصناعة  وغرفة 

والجمعية االسماعلية املشار إليهم في املادة الثانية أعاله بقرار للسلطة)

الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية،)باقتراح من املنظمات والهيآت)

املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)

النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 
املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)
الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق ار لوزي ة السياحة والصناعة البقليدية والنقل الجوي واالقبصاد)
 1881 شوال) حن  (16 في) صادر  (189(.(7 رقم) االجبساعي 
)8)يونيو)7)7)()ببمديد كيفية تعيين أعضاء)حجلس املؤمسة)
البطبيقية) للبكنولوجيا  املبخصصة  باملعاهد  املحدث 

الفندقية والسياحية.)

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 
)9)يناير)1987()بسن نظا8 عا8 ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة التاسعة املكررة منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسو8   وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
والتعليم العالي والبحث العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة)
 السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
رقم)1496.20)الصادر في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020()بتحديد)

مؤسسات التكوين املنهي املحدث بها مجلس املؤسسة،

قـررت ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكا8 املادة التاسعة املكررة من املرسو8 رقم)2.86.325 
1987()املشار إليه أعاله،) يناير) (9( 1407 8)جمادى األولى) الصادر في)
املحدثين) املؤسسة  مجل�ضي  أعضاء) تعيين  كيفية  القرار  يحدد هذا 
والسياحية) الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  باملعهد 
الفندقية) التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  وباملعهد  بطنجة 

والسياحية بورزازات،)واملشار إليهما بعده باملجلس.
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املادة الثانية

للصناعة الفندقية.) ( يرأس املجلس ممثل عن الجامعة الوطنية)

ويتألف باإلضافة إلى رئيسه من):

التقليدية والنقل  السياحة والصناعة  أربعة ممثلين عن وزارة   -

الجوي واالقتصاد االجتماعي  - قطاع السياحة ؛

- ثمانية )8( ممثلين عن الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية ؛

- ممثل عن مجلس الجماعة املتواجد بنفوذه الترابي املعهد ؛

- مكون ينتخب من بين املكونين باملعهد ؛

- إطار إداري ينتخب من بين األطر اإلدارية باملعهد ؛

- متدرب منتخب من بين املتدربين باملعهد.

املادة الثالثة

الفندقية) للصناعة  الوطنية  للجامعة  املمثلون  األعضاء) يعين 

ومجلس الجماعة املشار إليهما في املادة الثانية أعاله بقرار للسلطة)

الحكومية املكلفة بالسياحة،)باقتراح من الهيئات املعنية.

ويحدد انتخاب ممثلي املكونين واألطر اإلدارية واملتدربين وفق)

النظا8 الداخلي ملؤسسة التكوين املنهي.

املادة الرابعة

قابلة) سنوات  ()3( ثالث) ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء) يمارس 

املجلس أو فقدانه) وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء) للتجديد.)

الصفة التي خولته عضوية املجلس يتم تعويضه داخل أجل أقصاه)

ثالثة))3()أشهر.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ح مو8 رقم)7.537).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع بالنفوذ الت7ابي) »امفوال الغ بية وامفوال الش قية«)
الجاري على حلك) لقيادة تغزوت بدائ ة تنغي7 بإقليم تنغي7،)

الجساعة الساللية حارة امل ابطين.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (19 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة تغزوت بدائرة) »اسفوال الغربية واسفوال الشرقية«،)
تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)631)هكتارا،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية حارة املرابطين.

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

- شماال : طريق تغزى ايت عي�ضى ابراهيم ؛

- شرقا : تتسباست ؛

- جنوبا : تغزوت، آكال امالل، حارة اليمين ؛

- غربا : ايت املسكين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم))7.53).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
لقيادة) الت7ابي  بالنفوذ  الواقع  اماح «) تزكزوين  »اح دول 
تغزوت بدائ ة تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري على حلك الجساعبين)

السالليبين تاغية املشان وايت بويميا.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (21 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»امردول تزكزوين اسامر«،)الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم)
تنغير،)مساحته التقريتية)1991)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعتين)

السالليتين تاغية املشان وايت بويحيا.

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

- شماال : ايت ايعال ؛

- شرقا : واد تودغى ؛

- جنوبا : جبل اموكر ؛

- غربا : واكليم وتلوين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصوص خاصة
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ح مو8 رقم)7.538).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
»أرا�ضي الجسوع لقبيلة ايت املسكين القطعة رقم)1)«)الواقع)
تنغي7،) بإقليم  تنغي7  بدائ ة  تغزوت  لقيادة  الت7ابي  بالنفوذ 

الجاري على حلك الجساعة الساللية ايت املسكين.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (23 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت املسكين القطعة رقم)1«،)الواقع بقيادة)
هكتارا،) (314 مساحته التقريتية) تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت املسكين.

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

- شماال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت تلولت وملك ايت املسكين ؛

- جنوبا : تالت نيت حدو وساقية الفيض ايت املسكين وملك ايت 
املسكين ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت ايعال.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.536).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 

ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)

1)«)الواقع) »أرا�ضي الجسوع لقبيلة ايت احمسد القطعة رقم)

تنغي7،) بإقليم  تنغي7  بدائ ة  تغزوت  لقيادة  الت7ابي  بالنفوذ 

الجاري على حلك الجساعة الساللية ايت احمسد.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (27 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة) (،»1 »أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت امحمد القطعة رقم)
تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)1463)هكتارا،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت امحمد.

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

- شماال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت ايعال ؛

- جنوبا : واحة تودغى ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة افري.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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ح مو8 رقم)7.538).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
3)«)الواقع) »أرا�ضي الجسوع لقبيلة ايت احمسد القطعة رقم)
تنغي7،) بإقليم  تنغي7  بدائ ة  تغزوت  لقيادة  الت7ابي  بالنفوذ 

الجاري على حلك الجساعة الساللية ايت احمسد.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (3 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة) (،»3 »أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت امحمد القطعة رقم)
هكتارا،) (459 مساحته التقريتية) تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت امحمد.

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

- شماال : واحة تودغى، أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت يحيى نعدوان ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت ايعال ؛

- جنوبا : جبل تزكزاوين ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت يحيى نعدوان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.539).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع) (»1 »أرا�ضي الجسوع لقبيلة تتسبامت القطعة رقم)
تنغي7،) بإقليم  تنغي7  بدائ ة  تغزوت  لقيادة  الت7ابي  بالنفوذ 

الجاري على حلك الجساعة الساللية تتسبامت.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (4 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة) (،»1 »أرا�ضي الجموع لقبيلة تتسباست القطعة رقم)
هكتارا،) (722 مساحته التقريتية) تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية تتسباست.

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

- شماال : الطريق الوطنية رقم 10، غليل ايت اسفول ؛

- شرقا : تاوريرت نغليل ؛

- جنوبا : حارة املرابطين، تغزوت، واد تودغى ؛

- غربا : الطريق.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



1))8الجريدة الرسمية عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020( 

ح مو8 رقم)7.587).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع) (» (( »أرا�ضي الجسوع لقبيلة تتسبامت القطعة رقم)
تنغي7،) بإقليم  تنغي7  بدائ ة  تغزوت  لقيادة  الت7ابي  بالنفوذ 

الجاري على حلك الجساعة الساللية تتسبامت.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (5 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة) (،»2 »أرا�ضي الجموع لقبيلة تتسباست القطعة رقم)
هكتارا،) (66 التقريتية) مساحته  تنغير،) بإقليم  تنغير  تغزوت بدائرة 

الجاري على ملك الجماعة الساللية تتسباست.

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

- شماال : ساقية غليل ايت اسفول، دوار غليل ايت اسفول؛

- شرقا : واد غليل، ايمي نغليل تتسباست، دوار غليل ايت اسفول ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 10، ايمي نغليل تتسباست ؛

- غربا : تلمعيدرت ايت عي�ضى ابراهيم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم))7.58).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
»غليل امل ابطين«)الواقع بالنفوذ الت7ابي لقيادة تغزوت بدائ ة)
تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري على حلك الجساعة الساللية حارة)

امل ابطين.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (11 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،) »غليل املرابطين«،)
مساحته التقريتية)9305)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

حارة املرابطين.

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

- شماال : تيزي نتلكوت، نيمرو بوبير؛

- شرقا : جبل اصطاف، ايت مرغاد ؛

- جنوبا : واد بونكارف ؛

- غربا : الطريق 12 متر الفاصل بين ايت اعزى وغليل املرابطين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020(الجريدة الرسمية   8(((

ح مو8 رقم)7.588).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
»أرا�ضي الجسوع لقبيلة قص  ايت بن معيد«)الواقع بالنفوذ)
الت7ابي لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)الجاري على)

حلك الجساعة الساللية قص  ايت بن معيد.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (10 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر ايت بن سعيد«،)الواقع بقيادة النيف)
بدائرة النيف بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)2042)هكتارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية قصر ايت بن سعيد.

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

- شماال : تمجوط بن ترغوتين ؛

- شرقا : جميع اوراغن تمجوت ؛

- جنوبا : التحديد اإلداري 658، كركور موالي عبد القادر، تقدا8، 
طحل ؛

- غربا : التحديد اإلداري 658، تفردولت نلعا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.585).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع بالنفوذ) (» »أرا�ضي الجسوع لقبيلتي ايت بوملان وأزرو)
الت7ابي للسلحقة اإلدارية الثالثة بباشوية تنغي7 بإقليم تنغي7،)
الجاري على حلك الجساعبين السالليبين لقبيلتي ايت بوملان)

وأزرو.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (11 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلتي ايت بوملان وأزرو«،)الواقع بامللحقة اإلدارية)
هكتارا،) (24 مساحته التقريتية) الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)

الجاري على ملك الجماعتين السالليتين ايت بوملان وأزرو.

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

- شماال : واحة تودغى ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع لقبيلة تجماصت ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر بامللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



3))8الجريدة الرسمية عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020( 

ح مو8 رقم)7.586).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
بالنفوذ) الواقع  زكان«) ايت  قص   لقبيلة  الجسوع  »ارا�ضي 
الت7ابي لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)الجاري على)

حلك الجساعة الساللية قص  ايت زكان.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (12 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»ارا�ضي الجموع لقبيلة قصر ايت زكان«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
النيف بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)627)هكتارا،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية قصر ايت زكان.

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

- شماال : أرض الجموع ؛

- شرقا : أرض الجموع اشبارو 2 ؛

- جنوبا : أرض الجموع ؛

- غربا : أرض الجموع تبوريكت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم))7.58).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
بالنفوذ) الواقع  تجوه ت«) قص   لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
الت7ابي لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)الجاري على)

حلك الجساعة الساللية قص  تجوه ت.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 أكتوبر) (28 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر تجوهرت«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
الجاري على) هكتارا،) (1532 مساحته التقريتية) النيف بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية قصر تجوهرت.

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

- شماال : جبل اسطر ؛

- شرقا : التحديد اإلداري عدد 508 ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية ؛

- غربا : التحديد اإلداري 556.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020(الجريدة الرسمية   8((8

ح مو8 رقم)7.589).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
بالنفوذ) الواقع  تعوحارت«) قص   لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
الت7ابي لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)الجاري على)

حلك الجساعة الساللية قص  تعوحارت.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (28 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر تعومارت«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
الجاري على) هكتارا،) (4053 مساحته التقريتية) النيف بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية قصر تعومارت.

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

- شماال : ايت مرغاد، التحديد اإلداري 658 ؛

- شرقا : التحديد اإلداري عدد 658، تفروخت نتمرغوط، اسنغل 
امان نترزيت ؛

- جنوبا : التحديد اإلداري 658، ازاك نييايز، تينزميت نتاغشت، 
تقراي نتمرغوط ؛

- غربا : افرو نايت الغازي.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.557).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
»أرا�ضي الجسوع لقبيلة قص  تلغزيت«)الواقع بالنفوذ الت7ابي)
الجاري على حلك) لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)

الجساعة الساللية قص  تلغزيت.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (11 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر تلغزيت«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
الجاري على) هكتارا،) (9116 مساحته التقريتية) النيف بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية قصر تلغزيت.

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

- شماال : ازيالل كنات ؛

- شرقا : أزيالل نييايز ؛

- جنوبا : قصر تعومارت، التحديد اإلداري 658 ؛

- غربا : طريق تودغى القديمة، امي نتكركوست.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



5))8الجريدة الرسمية عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020( 

ح مو8 رقم)7.551).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
بالنفوذ) الواقع  توفسسا8«) قص   لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
الت7ابي لقيادة النيف بدائ ة النيف بإقليم تنغي7،)الجاري على)

حلك الجساعة الساللية قص  توفسسا8.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 نوفم ر) (24 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية 
»أرا�ضي الجموع لقبيلة قصر توفسما8«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة)
الجاري على) هكتارا،) (3020 مساحته التقريتية) النيف بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية قصر توفسما8.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع قصر تسمامت والتحديد اإلداري 658 ؛

- شرقا : قصر تمرزيت والتحديد اإلداري 508 ؛

- جنوبا : قصر تمرزيت ؛

- غربا : جبل مومنير، جبل تكونت، التحديد اإلداري 658.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.553).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الت7ابي) بالنفوذ  الواقع  امفالو«) لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
للسلحقة اإلدارية الثانية بباشوية تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري)

على حلك الجساعة الساللية قبيلة امفالو.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (4 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الثانية) بامللحقة اإلدارية  الواقع  لقبيلة اسفالو«،) الجموع  »أرا�ضي 
بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)354)هكتارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية قبيلة اسفالو.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبائل ايت مرغاد ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت زيالل ؛

- جنوبا : واحة تودغى ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة احجامن.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثانية،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020(الجريدة الرسمية   8((6

ح مو8 رقم)7.558).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الت7ابي) بالنفوذ  الواقع  اشسارين«) لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
للسلحقة اإلدارية الثانية بباشوية تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري)

على حلك الجساعة الساللية قبيلة اشسارين.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (7 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بامللحقة اإلدارية الثانية) »أرا�ضي الجموع لقبيلة اشمارين«،)
بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)252)هكتارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية قبيلة اشمارين.

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

- شماال : مزرعة هيثم تيزامار ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة تاوريرت ؛

- جنوبا : واد سيدي علي ابورك تركت نكايو ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت اوجانا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثانية،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.556).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الت7ابي) بالنفوذ  الواقع  اعدوان«) لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
للسلحقة اإلدارية الثالثة بباشوية تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري)

على حلك الجساعة الساللية قبيلة اعدوان.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (15 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الواقع بامللحقة اإلدارية الثالثة) »أرا�ضي الجموع لقبيلة اعدوان«،)
بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)279)هكتارا،)الجاري)

على ملك الجماعة الساللية قبيلة اعدوان.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت القا�ضي ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت احيا نعدوان ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



)))8الجريدة الرسمية عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020( 

ح مو8 رقم))7.55).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الت7ابي) بالنفوذ  الواقع  تكن�ضى«) لقبيلة  الجسوع  »أرا�ضي 
للسلحقة اإلدارية الثانية بباشوية تنغي7،)بإقليم تنغي7،)الجاري)

على حلك الجساعة الساللية قبيلة تكن�ضى.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (9 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
الثانية) اإلدارية  بامللحقة  الواقع  تكن�ضى«،) لقبيلة  الجموع  »أرا�ضي 
الجاري) 93)هكتارا،) بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)

على ملك الجماعة الساللية قبيلة تكن�ضى.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبائل ايت مرغاد ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع لقبيلة آيت بوجان ؛

- جنوبا : واحة تودغى ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة آيت زيالل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثانية،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ح مو8 رقم)7.558).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
الواقع بالنفوذ) »أرا�ضي الجسوع لقبيلة آيت يميى نعدوان«)
الت7ابي للسلحقة اإلدارية الثالثة بباشوية تنغي7،)بإقليم تنغي7،)
الجاري على حلك الجساعة الساللية قبيلة آيت يميى نعدوان.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (14 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
»أرا�ضي الجموع لقبيلة آيت يحيى نعدوان«،)الواقع بامللحقة اإلدارية)
هكتارا،) (39 مساحته التقريتية) الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة ايت يحيى نعدوان.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة اعدوان ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت امحمد الغربية ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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ح مو8 رقم)7.559).))صادر في)18)حن حم 8))188 )3)متبس 7)7)7)) 
ببمديد تاريخ افبباح عسلية البمديد اإلداري للعقار املدعو)
»أرا�ضي الجسوع لقبيلة ايت القا�ضي«)الواقع بالنفوذ الت7ابي)
للسلحقة اإلدارية الثالثة بباشوية تنغي7 بإقليم تنغي7،)الجاري)

على حلك الجساعة الساللية قبيلة ايت القا�ضي.

رئيس الحكومة،

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

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيا8) في  وتتواصل  (2020 ديسم ر) (10 يو8) من  ابتداء) تباشر،)
املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند   املوالية،)
اإلدارية) بامللحقة  الواقع  القا�ضي«،) ايت  لقبيلة  الجموع  »أرا�ضي 
215)هكتارا،) الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريتية)

الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة ايت القا�ضي.

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

- شماال : أرا�ضي الجموع لقبيلة ايت لحسن وعلي ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع لقبيلة اعدوان ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع لقبيلة واكليم.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يو8 التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسو8،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)14)من محر8)1442 )3)ستتم ر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

واملياه) الق وية  والبنسية  البم ي  والصيد  الفالحة  لوزي   ق ار 

 1881 الحجة) ذي  فاتح  في  صادر  (1987.(7 رقم) والغابات 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ) ()(7(7 يوليو) ((((

الجساعي ملدة مبة أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة)

بجساعة تسزكانة بقيادة ميدي املخفي بدائ ة غفساي بإقليم)

تاونات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1811.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة تمزكانة بقيادة سيدي املخفي بدائرة غفساي بإقليم تاونات)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة تمزكانة بقيادة سيدي املخفي بدائرة غفساي بإقليم تاونات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).1981)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة بجساعة حسامة)

بقيادة أوطا بوعبان بدائ ة تيسة بإقليم تاونات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1812.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة مساسة بقيادة أوطا بوعبان بدائرة تيسة بإقليم تاونات)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة مساسة بقيادة أوطا بوعبان بدائرة تيسة بإقليم تاونات).

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).)198)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة بجساعة الزيبون)

بقيادة أزال-الزيبون بدائ ة تطوان بإقليم تطوان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1813.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة الزيتون بقيادة أزال-الزيتون بدائرة تطوان بإقليم تطوان)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة الزيتون بقيادة أزال-الزيتون بدائرة تطوان بإقليم تطوان).

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).1983)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة بجساعة حسبكس )

بقيادة حسبكس  بدائ ة العيون بإقليم تاوري ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1814.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة مستكمر بقيادة مستكمر بدائرة العيون بإقليم تاوريرت)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة مستكمر بقيادة مستكمر بدائرة العيون بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).1988)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة بجساعة تنش في)

بقيادة حسبكس  بدائ ة العيون بإقليم تاوري ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1815.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة تنشرفي بقيادة مستكمر بدائرة العيون بإقليم تاوريرت)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة تنشرفي بقيادة مستكمر بدائرة العيون بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).1985)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أحجاو) بجساعة  الواقعة  الجساعي  للبمفيظ  بسنطقة  أشه  

بقيادة بني معيد بدائ ة الدريوش بإقليم الدريوش.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1816.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة أمجاو بقيادة بني سعيد بدائرة الدريوش بإقليم الدريوش)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة أمجاو بقيادة بني سعيد بدائرة الدريوش بإقليم الدريوش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والبنسية الق وية واملياه والغابات)

رقم)7).1986)صادر في فاتح ذي الحجة)1881 ))))يوليو)7)7)) 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ الجساعي ملدة مبة)

أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة بجساعة إيعزانن)

بقيادة بني شيك  بدائ ة قليعة بإقليم الناضور.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1817.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة إيعزانن بقيادة بني شيكر بدائرة قليعة بإقليم الناضور)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة إيعزانن بقيادة بني شيكر بدائرة قليعة بإقليم الناضور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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واملياه) الق وية  والبنسية  البم ي  والصيد  الفالحة  لوزي   ق ار 

 1881 الحجة) ذي  فاتح  في  صادر  (198(.(7 رقم) والغابات 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ) ()(7(7 يوليو) ((((

الجساعي ملدة مبة أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة)

بجساعة عين الصفا بقيادة عين الصفا بدائ ة أحواز وجدة)

الشسالية بعسالة وجدة)-)أنجاد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1818.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة عين الصفا بقيادة عين الصفا بدائرة أحواز وجدة الشمالية)

بعمالة وجدة)-)أنجاد)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

بجماعة عين الصفا بقيادة عين الصفا بدائرة أحواز وجدة الشمالية)

بعمالة وجدة)-)أنجاد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملياه) الق وية  والبنسية  البم ي  والصيد  الفالحة  لوزي   ق ار 

 1881 الحجة) ذي  فاتح  في  صادر  (1988.(7 رقم) والغابات 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ) ()(7(7 يوليو) ((((

الجساعي ملدة مبة أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة)

بدائ ة) الخنك  (- املداغ ة) بقيادة  حدغ ة  ش فاء) بجساعة 

ال شيدية بإقليم ال شيدية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1819.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

الخنك بدائرة الرشيدية) (- مدغرة بقيادة املداغرة) بجماعة شرفاء)

بإقليم الرشيدية)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي)

الخنك بدائرة الرشيدية) (- مدغرة بقيادة املداغرة) بجماعة شرفاء)

بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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واملياه) الق وية  والبنسية  البم ي  والصيد  الفالحة  لوزي   ق ار 

 1881 الحجة) ذي  فاتح  في  صادر  (1989.(7 رقم) والغابات 

يق�ضي ببسديد األجل املبعلق بالبمفيظ) ()(7(7 يوليو) ((((

الجساعي ملدة مبة أشه  بسنطقة للبمفيظ الجساعي الواقعة)

بجساعة وادي النعا8 بقيادة وادي النعا8 بدائ ة ال شيدية)

بإقليم ال شيدية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضـــــان) (9 فــــي) الصـــــادر  الشــــريف  الظهيـــر  علــــى  بنـــاء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل الثالث منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

 1440 شوال) (6 الصادر في) (1820.19 القروية واملياه والغابات رقم)

)10)يونيو)2019()يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي)

بإقليم) الرشيدية  بدائرة  النعا8  بقيادة وادي  النعا8  بجماعة وادي 

الرشيدية)؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيا8 باملجان بإنجاز العمليات)

للتحفيظ) بمنطقة  الواقعة  األمالك  تحفيظ  بمسطرة  املتعلقة 

 الجماعي بجماعة وادي النعا8 بقيادة وادي النعا8 بدائرة الرشيدية

بإقليم الرشيدية).

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

املنهي) والبكوين  الوطنية  الت7بية  وزي   لدى  املنبدب  للوزي   ق ار 

العالي) بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي  والبعليم 

والبمث العلسي رقم)7).1683)صادر في فاتح ذي القعدة)1881 

في) الصادر  (666.(7 رقم) الق ار  ببغيي7  ()(7(7 يونيو) ((3(

بتبسيم) ()(7(7 ف 7اي ) (((  1881 اآلخ ة) جسادى  حن  (1(

 18(3 القعدة) ذي  حن  (18 في) الصادر  (((88.7( رقم) الق ار 

))1)يناي )773)()ببمديد الئمة الشهادات التي تعادل دبلو8)

دكبور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي)

 والبحث العلمي رقم)666.20)الصادر في)12)من جمادى اآلخرة)1441

من (14 في) الصادر  (2284.02 القرار رقم) بتتميم  ()2020 ف راير) (7( 

التي) الشهادات  بتحديد الئحة  ()2003 يناير) (17(  1423 القعدة) ذي 

تعادل دبلو8 دكتور في الصيدلة)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفم ر)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 لعلو8 الصحة املنعقدة بتاريخ)

10)مارس)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم)666.20)الصادر في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)ف راير)2020():

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

للطب) الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلو8 

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

»العلمية()أو ما يعادلها):

.......................................................................................................«
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»-)فيدرالية روميا):

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

« – Titre du pharmacien à la spécialité du pharmacie, 
«  délivré par l’Université de la Russie d’Amitié 
«  des Peuples Moscou - Fédération de Russie - le 
« 19 juin 2001;

«  – 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 24 janvier 2017;

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

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة)1441 )23)يونيو)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنبدب لدى وزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم)
والبمث) العالي  بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي 
 1881 الحجة) ذي  حن  (18 في) صادر  ((159.(7 رقم) العلسي 

)8)أغسطس)7)7)()ببمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

بناء)على املرسو8 رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسو8 رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلو8  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil(تقبل ملعادلة دبلو8 مهندس دولة،)الشهادة التالية في

–(Qualification( master( degree( program( subject( area(
construction( and( civil( engineering( educational( program(
urban( engineering( and( infrastructure( development,(
professional( qualification( civil( engineer,( délivrée( par(
Zaporizhzhia(national(University(-(Ukraine(-(le(31(janvier(
2020,(assortie(de(la(qualification(bachelor(degree(in(civil(
engeneering( specialized( in( construction,( délivrée( par(
Zaporizhzhia( State( engineering( Academy( -( Ukraine( -( le 
2(juillet(2018(,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنبدب لدى وزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم)
والبمث) العالي  بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي 
 1881 الحجة) ذي  حن  (18 في) صادر  ((167.(7 رقم) العلسي 

)8)أغسطس)7)7)()ببمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

بناء)على املرسو8 رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسو8 رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والهندسة) والتقنيات  للعلو8  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في) التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلو8  ملعادلة  تقبل 

: industriel

–(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’INSA( -( Lyon,( spécialité( :(
génie(industriel(-(France(-(le(13(décembre(2019,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنبدب لدى وزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم)
والبمث) العالي  بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي 
 1881 الحجة) ذي  حن  (18 في) صادر  ((161.(7 رقم) العلسي 

)8)أغسطس)7)7)()ببمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسو8 رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفم ر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلو8  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil(تقبل ملعادلة دبلو8 مهندس دولة،)الشهادة التالية في

–(Titulo( universitario( oficial( de( graduada( en( edificacion,(
délivré( par( Universidad( de( Granada( -( Espagne( -( le( 19(
septembre(2017,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنبدب لدى وزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم)

والبمث) العالي  بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي 

 1881 الحجة) ذي  حن  (18 في) صادر  ((16(.(7 رقم) العلسي 

)8)أغسطس)7)7)()ببمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسو8 رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسو8 رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفم ر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلو8  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في) التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلو8  ملعادلة  تقبل 
: industriel

–(Grade( d’ingénieur( industriel,( délivré( par( l’Institut(
supérieur(industriel(de(l’Etat(-(Belgique(-(le(25(septembre(
1985,( assorti(du(grade(de( candidat( ingénieur( industriel,(
délivré(par(le(même(institut(-(le(27(septembre(1982,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنبدب لدى وزي  الت7بية الوطنية والبكوين املنهي والبعليم)
والبمث) العالي  بالبعليم  املكلف  العلسي  والبمث  العالي 
 1881 الحجة) ذي  حن  (18 في) صادر  ((163.(7 رقم) العلسي 

)8)أغسطس)7)7)()ببمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

بناء)على املرسو8 رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسو8 رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفم ر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلو8  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Géologie(تقبل ملعادلة دبلو8 مهندس دولة،)الشهادة التالية في

املسلم من) املهندس  جيولوجية  الجيولوجيا،) في  دبلو8 مهندس 

مشفوعة) (،2016 أبريل) (28 بتاريخ) الجزائر،) العالي،) التعليم  وزارة 

بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية)

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ذي الحجة)1441 )4)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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نظا8 حوظفي اإلدارات العاحة

نصوص خاصة

وزارة الداخلية

 ق ار لوزي  الداخلية رقم)7).185))صادر في)16)حن ذي الحجة)1881

البأديبي) املجلس  تأليف  ببمديد  ()(7(7 أغسطس) (6(

امللفات) حعالجة  وحسط ة  مي7ه  وكيفيات  واخبصاصاته 

البأديتية لبعض أف اد القوات املساعدة.

وزير الداخلية،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.71)الصادر في)28)من جمادى

األولى)1439 )15)ف راير)2018()املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة)

وبتحديد النظا8 األسا�ضي الخاص بأفرادها،)وال سيما املادة)55)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله) (55 تطبيقا ألحكا8 املادة)

رقم)1.17.71)الصادر في)28)من جمادى األولى)1439 )15)ف راير)2018(،)

القوات) بأفراد  الخاص  التأديبي  املجلس  تأليف  القرار  هذا  يحدد 

املساعدة املنتمين لسلك املفتشين املمتازين ولسلك املفتشين ولسلك)

املساعدين املمتازين ولسلك املساعدين واختصاصاته وكيفيات سيره)

ومسطرة معالجة امللفات التأديتية.

القسم األول

تأليف املجلس البأديبي

املادة)2

يتكون املجلس التأديبي من خمسة أعضاء)ينتمون لسلك املفتشين)

ولسلك) املمتازين  املساعدين  ولسلك  املفتشين  ولسلك  املمتازين 

إليه ويشار  بعده،) (3 املادة) في  املحددة  الشروط   املساعدين حسب 

في هذا القرار ب)»املجلس«.

يترأس املجلس ضابط من ضباط القوات املساعدة ينتمي لسلك)

املفتشين املمتازين.

يعين مقرر املجلس من بين أعضائه.

املادة)3

يشترط في أعضاء)املجلس):

- أن يكونوا مرتبين في رتب تسلسلية أعلى من رتبة الفرد املحال على 

املجلس أو أكثر منه أقدمية في نفس الرتبة ؛

- أال يكونوا من أقارب الفرد املحال على املجلس أو من بين الرؤساء 

الذين قاموا بتحرير التقرير الرئا�ضي املشار إليه في املادة 6 بعده.

القسم الثاني

اخبصاصات املجلس البأديبي

املادة)4

يتولى املجلس النظر في القضايا التأديتية املعروضة عليه واملتعلقة)

باألخطاء)الجسيمة املرتكبة من قبل أفراد القوات املساعدة املنتمين)

املساعدين) ولسلك  املفتشين  ولسلك  املمتازين  املفتشين  لسلك 

ويقترح العقوبات التأديتية التي يراها) املمتازين ولسلك املساعدين،)

مناسبة من الدرجتين الثانية والثالثة.

املادة)5

املنصوص عليها في األمر) ال يمكن للمجلس النظر إال في األخطاء)

باإلحالة.

القسم الثالث

كيفيات مي7 املجلس

وحسط ة حعالجة امللفات البأديتية

املادة)6

يرسل الرئيس املباشر امللف التأديبي للمعني باألمر،)إلى املفتشية)

العامة املعنية،)عن طريق التسلسل اإلداري ويتكون من):

- تقرير رئا�ضي حول األفعال املنسوبة للمعني باألمر يبين ظروف 

ومالبسات الخطأ املرتكب ؛
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- جذاذة معلومات تشمل بيانا للحياة املهنية للمعني باألمر وتتضمن، 

عند االقتضاء، العقوبات الصادرة في حقه واملكافآت التي استفاد 

منها سابقا ؛

- أي وثيقة أخرى لها عالقة بامللف.

املادة)7

يصدر وزير الداخلية أو املفتش العا8 للقوات املساعدة املعني)

وفق) املجلس  على  باإلحالة  األمر  الغرض،) لهذا  قبله  من  املفوض 

النموذج رقم)1)امللحق بهذا القرار.

يسلم الرئيس املباشر نسخة من األمر باإلحالة على املجلس،)للفرد)

املحال على املجلس مع إطالعه على ستب إحالته وكذا دعوته بأن يكون)

رهن إشارة املجلس وأن يستجيب لكل االستدعاءات املوجهة إليه من)

طرف رئيس املجلس أو املقرر.

املادة)8

املعني) املساعدة  للقوات  العا8  املفتش  أو  الداخلية  وزير  يعين 

املفوض من قبله لهذا الغرض،)رئيس ومقرر وأعضاء)املجلس،)وفق)

النموذج رقم)2)امللحق بهذا القرار.

استثناء)من أحكا8 املادة)3)أعاله،)يمكن لوزير الداخلية،)أو املفتش)

العا8 للقوات املساعدة املعني املفوض من قبله لهذا الغرض،)إدخال)

التغييرات الالزمة على أعضاء)املجلس املعينين.

إلى) التأديبي  للقوات املساعدة املعني امللف  العا8  يرسل املفتش 

رئيس املجلس.

يوجه رئيس املجلس نسخة من امللف التأديبي إلى املقرر.

املادة)9

يستدعي املقرر الفرد املحال على املجلس ثم يطلعه على امللف)

ويدعوه إلى التوقيع على جميع الوثائق.)وفي حالة االمتناع عن التوقيع)

وجب التنصيص على ذلك في املحضر،)ثم ينصت املقرر إلى إيضاحات)

املحال على املجلس ويتلقى منه الوثائق والحجج التي يمكن أن يدلي بها)

للدفاع عن نفسه.

تلقائيا كما يمكنه أن يستدعي  البحث،) للمقرر أن يعمق   يمكن 

أو بطلب من املعني باألمر،)األشخاص الذين يرى فائدة في اإلنصات)

إليهم ويطلع الشخص املحال على املجلس على الشهادات التي تلقاها)

في هذا الصدد.

يمكن للمعني باألمر أن يدافع عن نفسه كما يمكنه أن يختار،)عند)

املساعدة القوات  أفراد  بين  الذي سيؤازره من  املدافع   االقتضاء،)

أو املحامين املسجلين بجدول إحدى هيئات املحامين باملغرب.

امللحق بهذا القرار) (3 ويحرر املقرر محضرا وفق النموذج رقم)

يوقعه مع الشخص الجاري البحث في شأنه.)وإذا امتنع هذا األخير عن)

التوقيع وجب التنصيص على امتناعه.

تقرير) في  البحث  هذا  نتائج  يضمن  بحثه  املقرر  ينهي  وعندما 

الشهود) يتضمن سردا لظروف ومالبسات الخطأ الجسيم وأقوال 

كما) وكذا الشروحات والت ريرات التي أدلى بها املحال على املجلس.)

يمكنه اإلشارة في هذا التقرير إلى التناقضات املالحظة وذلك دون)

إبداء)وجهة نظره في إدانة املحال على املجلس.)ويمنع عليه كليا إعطاء)

باألمر للمعني  بفحواه  اإلخبار  أو  التقرير  من  نسخة  أو  وثيقة   أي 

أو ملدافعه قبل اجتماع املجلس.

يرفع املحضر والتقرير إلى رئيس املجلس.

املادة)10

عند االقتضاء،) يحدد رئيس املجلس تاريخ االجتماع ويستدعي،)

معلومات لتقديم  استدعائهم  في  فائدة  يرى  الذين   األشخاص 

على دراسة امللف التأديبي أو بطلب من) بناء) أو إيضاحات للمجلس،)

املعني باألمر.

املادة)11

اجتماع) بتاريخ  املجلس  على  املحال  الفرد  املباشر  الرئيس  يبلغ 

مع أمره بالحضور  املجلس ثالثة أيا8 على األقل قبل هذا التاريخ،)

في املكان واليو8 والساعة املحددة وإخباره أن انعقاد املجلس وإبداء)

الرأي في حقه سيتم على الرغم من عد8 حضوره غير امل رر.

كما يمكن للمجلس أن يبدي رأيه في امللفات التأديتية املعروضة)

عليه حتى في حالة ما إذا تعذر على املعنيين باألمر املثول أمامه ألسباب)

قاهرة.

املادة)12

تعقد مداوالت املجلس سريا وال تجرى إال بحضور أغلبية األعضاء)

بمن فيهم الرئيس واملقرر.
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املادة)13

دخول املعني باألمر) عند افتتاح الجلسة،) يطلب رئيس املجلس،)

ويتم عرض مضمون ملفه التأديبي وال سيما التقرير الرئا�ضي ومحضر)

وتقرير املقرر وجميع الوثائق التي رغب املجلس في االطالع عليها.

ثم يستفسر أعضاء)املجلس جميع األشخاص الذين تم استدعاؤهم)

بالتوالي وعلى انفراد وينصتون إليهم.

عند) وبعد ذلك يفسح املجال للمعني باألمر أو من يدافع عنه،)

لتقديم مالحظاته أما8 املجلس ويجوز له حينئذ أن يدلي) االقتضاء،)

بكل وثيقة من شأنها أن تساعد املجلس في عمله.

املادة)14

يقو8 رئيس املجلس باستشارة أعضاء)املجلس للتأكد مما إذا كانت)

املعلومات املستقاة كافية في نظرهم.)في حالة التأكيد،)يطلب من املعني)

املجلس) الخروج حتى يتسنى ألعضاء) باألمر ومدافعه عند وجوده،)

التداول في جلسة مغلقة.)أما في حالة النفي،)يستمر املجلس في عمله.

املادة)15

بعد خروج املعني باألمر ومدافعه،)يوجه رئيس املجلس لألعضاء)

السؤال التالي):

- »هل يجب أن تصدر في حق املفتش املمتاز أو املفتش أو املساعد 

املمتاز أو املساعد، املحال على املجلس، عقوبة من الدرجة الثانية 

أو عقوبة من الدرجة الثالثة أو عد8 اتخاذ أي عقوبة منهما ؟«.

فيما يخص درجة) املجلس عن طريق االقتراع،) يصوت أعضاء)

العقوبة من عدمها،)ويتخذ القرار بأغلبية األصوات.)وفي حالة تعادل)

األصوات يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس.

في حالة ما إذا تبين ألعضاء)املجلس أن الفعل املرتكب ال يستدعي)

اتخاذ عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة،)ينص على ذلك في املحضر.

املادة)16

في حالة تصويت أعضاء)املجلس على درجة العقوبة يطرح رئيس)

املجلس السؤال التالي):

- »هل يجب أن تصدر على املفتش املمتاز أو املفتش أو املساعد املمتاز 

أو املساعد، املحال على املجلس، إحدى العقوبات من الدرجة 

الثانية أو من الدرجة الثالثة، حسب الحالة، واملنصوص عليها في 

املادتين 52 و53 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 

الصادر في 28 من جمادى األولى 1439 )15 ف راير 2018( ؟«.

يصوت أعضاء)املجلس فيما يخص كل عقوبة عن طريق االقتراع،)

األصوات) تعادل  حالة  وفي  األصوات.) بأغلبية  رأيه  املجلس  ويتخذ 

يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس.

يوقع على محضر الجلسة أعضاء)املجلس الحاضرين.

املادة)17

امللحق بهذا القرار) (4 يوجه املحضر املحرر وفق النموذج رقم)

العا8) املفتش  إلى  التأديبي  بامللف  مرفقا  املجلس  لرأي  واملتضمن 

للقوات املساعدة املعني.

املناسب، القرار  املعني  املساعدة  للقوات  العا8  املفتش   يتخذ 

عند) املختصة،) السلطة  على  التأديبي  وامللف  املحضر  يحيل  أو 

االقتضاء،)التخاذ القرار املناسب.

على) املحال  الفرد  املعني  املساعدة  للقوات  العا8  املفتش  يبلغ 

املجلس،)بالقرار املتخذ في حقه كتابة.

املادة)18

الرسمية،) الجريدة  في  القرار  هذا  نشر  من  ابتداء) ينسخ،)

في) الصادر  (205.75 رقم) الداخلية  وزير  قرار  من  الثاني  الباب 

25)من ذي الحجة)1394 )8)يناير)1975()بشأن تنظيم واختصاصات)

لجنة الترقي ومجلس البحث لرجال القوات املساعدة.

املادة)19

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ذي الحجة)1441 )6)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 أمر باإلحالة على المجلس التأديبي

 .ـلــــيــــةوزيـــــــــر الـــداخ

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم -

 بأفرادها؛ي الخاص القوات المساعدة و بتحديد النظام األساس

بشأن تأليف المجلس التأديبي  ..................الصادر في  ............. بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقمو -

 واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية؛

 

 يـــــأمــــــــــــــر

 المـادة األولـى:

.................................... المجلس التأديبي بسبب أنظارأمام  .............. رقم ...................... إحالةب  

 المـادة الثانيـة:

.المجلس أمامبالمثول  األمرحسب  التأديبييجتمع المجلس   

 

 .....................: في  ،اطــربــال 

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__م: ________رقــــ

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20وزير الداخلية رقم  بقرار ملحق 01 رقم نموذج
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 أمر باإلحالة على المجلس التأديبي

 .ـلــــيــــةوزيـــــــــر الـــداخ

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم -

 بأفرادها؛ي الخاص القوات المساعدة و بتحديد النظام األساس

بشأن تأليف المجلس التأديبي  ..................الصادر في  ............. بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقمو -

 واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية؛

 

 يـــــأمــــــــــــــر

 المـادة األولـى:

.................................... المجلس التأديبي بسبب أنظارأمام  .............. رقم ...................... إحالةب  

 المـادة الثانيـة:

.المجلس أمامبالمثول  األمرحسب  التأديبييجتمع المجلس   

 

 .....................: في  ،اطــربــال 

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__م: ________رقــــ

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20وزير الداخلية رقم  بقرار ملحق 01 رقم نموذج
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 أمر باإلحالة على المجلس التأديبي

 .ـلــــيــــةوزيـــــــــر الـــداخ

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم -

 بأفرادها؛ي الخاص القوات المساعدة و بتحديد النظام األساس

بشأن تأليف المجلس التأديبي  ..................الصادر في  ............. بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقمو -

 واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية؛

 

 يـــــأمــــــــــــــر

 المـادة األولـى:

.................................... المجلس التأديبي بسبب أنظارأمام  .............. رقم ...................... إحالةب  

 المـادة الثانيـة:

.المجلس أمامبالمثول  األمرحسب  التأديبييجتمع المجلس   

 

 .....................: في  ،اطــربــال 

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__م: ________رقــــ

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20وزير الداخلية رقم  بقرار ملحق 01 رقم نموذج
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 أمر باإلحالة على المجلس التأديبي

 .ـلــــيــــةوزيـــــــــر الـــداخ

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم -

 بأفرادها؛ي الخاص القوات المساعدة و بتحديد النظام األساس

بشأن تأليف المجلس التأديبي  ..................الصادر في  ............. بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقمو -

 واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية؛

 

 يـــــأمــــــــــــــر

 المـادة األولـى:

.................................... المجلس التأديبي بسبب أنظارأمام  .............. رقم ...................... إحالةب  

 المـادة الثانيـة:

.المجلس أمامبالمثول  األمرحسب  التأديبييجتمع المجلس   

 

 .....................: في  ،اطــربــال 

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__م: ________رقــــ

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20وزير الداخلية رقم  بقرار ملحق 01 رقم نموذج
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

*  *  *

األولـــــى
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 األمر بالمثول أمام المجلس التأديبي

 ير الداخليةوز

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم  -

  فرادها. أبتحديد النظام األساسي الخاص بوالقوات المساعدة 

يات سيره ومسطرة تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفبشان ... .... وبمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقم -

 .معالجة الملفات التأديبية

 .................................................واألمر باإلحالة على المجلس التأديبي عدد .. -

 يأمر ب

 ............................. على الساعة ................... .... بتاريخ........... جتماع المجلس التأديبي با

 تكون المجلس التأديبي من:ي

 الرئيس -

 كاتب المجلس  -

 :العضو األول -

 :العضو الثاني -

 :العضو الثالث -

أن  كماطرف الرئيس  من إليه الموجهة دعاءاتستالستجيب لكل اأن يرة المجلس و.... أن يكون رهن إشا. يتوجب على
 .لمبررالغير ا القرار على الرغم من عدم حضوره يتخذو سينعقدالمجلس 

 أحد أومن يدافع عنه من أفراد القوات المساعدة  االقتضاءأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين عند  ..... يمكن -
 .المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب المحامين

 المرسل إليه:

 

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 02نموذج رقم 
 أفراد القوات المساعدةتحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض بشأن 

 المملكة المغربية 
 خـلـيـةوزارة الـدا

 لقوات المساعـدةا
 شطر العامة  مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 

 

 

 

 

 

 األمر بالمثول أمام المجلس التأديبي

 ير الداخليةوز

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم  -

  فرادها. أبتحديد النظام األساسي الخاص بوالقوات المساعدة 

يات سيره ومسطرة تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفبشان ... .... وبمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقم -

 .معالجة الملفات التأديبية

 .................................................واألمر باإلحالة على المجلس التأديبي عدد .. -

 يأمر ب

 ............................. على الساعة ................... .... بتاريخ........... جتماع المجلس التأديبي با

 تكون المجلس التأديبي من:ي

 الرئيس -

 كاتب المجلس  -

 :العضو األول -

 :العضو الثاني -

 :العضو الثالث -

أن  كماطرف الرئيس  من إليه الموجهة دعاءاتستالستجيب لكل اأن يرة المجلس و.... أن يكون رهن إشا. يتوجب على
 .لمبررالغير ا القرار على الرغم من عدم حضوره يتخذو سينعقدالمجلس 

 أحد أومن يدافع عنه من أفراد القوات المساعدة  االقتضاءأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين عند  ..... يمكن -
 .المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب المحامين

 المرسل إليه:

 

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 02نموذج رقم 
 أفراد القوات المساعدةتحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض بشأن 

 المملكة المغربية 
 خـلـيـةوزارة الـدا

 لقوات المساعـدةا
 شطر العامة  مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 

 

 

 

 

 

 األمر بالمثول أمام المجلس التأديبي

 ير الداخليةوز

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم  -

  فرادها. أبتحديد النظام األساسي الخاص بوالقوات المساعدة 

يات سيره ومسطرة تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفبشان ... .... وبمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقم -

 .معالجة الملفات التأديبية

 .................................................واألمر باإلحالة على المجلس التأديبي عدد .. -

 يأمر ب

 ............................. على الساعة ................... .... بتاريخ........... جتماع المجلس التأديبي با

 تكون المجلس التأديبي من:ي

 الرئيس -

 كاتب المجلس  -

 :العضو األول -

 :العضو الثاني -

 :العضو الثالث -

أن  كماطرف الرئيس  من إليه الموجهة دعاءاتستالستجيب لكل اأن يرة المجلس و.... أن يكون رهن إشا. يتوجب على
 .لمبررالغير ا القرار على الرغم من عدم حضوره يتخذو سينعقدالمجلس 

 أحد أومن يدافع عنه من أفراد القوات المساعدة  االقتضاءأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين عند  ..... يمكن -
 .المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب المحامين

 المرسل إليه:

 

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 02نموذج رقم 
 أفراد القوات المساعدةتحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض بشأن 

 المملكة المغربية 
 خـلـيـةوزارة الـدا

 لقوات المساعـدةا
 شطر العامة  مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 

 

 

 

 

 

 األمر بالمثول أمام المجلس التأديبي

 ير الداخليةوز

( بإعادة تنظيم 2018فبراير 15) 1439جمادى االولى  28الصادر في  1.17.71بمقتضى الظهير الشريف رقم  -

  فرادها. أبتحديد النظام األساسي الخاص بوالقوات المساعدة 

يات سيره ومسطرة تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفبشان ... .... وبمقتضى قرار السيد وزير الداخلية رقم -

 .معالجة الملفات التأديبية

 .................................................واألمر باإلحالة على المجلس التأديبي عدد .. -

 يأمر ب

 ............................. على الساعة ................... .... بتاريخ........... جتماع المجلس التأديبي با

 تكون المجلس التأديبي من:ي

 الرئيس -

 كاتب المجلس  -

 :العضو األول -

 :العضو الثاني -

 :العضو الثالث -

أن  كماطرف الرئيس  من إليه الموجهة دعاءاتستالستجيب لكل اأن يرة المجلس و.... أن يكون رهن إشا. يتوجب على
 .لمبررالغير ا القرار على الرغم من عدم حضوره يتخذو سينعقدالمجلس 

 أحد أومن يدافع عنه من أفراد القوات المساعدة  االقتضاءأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين عند  ..... يمكن -
 .المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب المحامين

 المرسل إليه:

 

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 02نموذج رقم 
 أفراد القوات المساعدةتحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض بشأن 

 المملكة المغربية 
 خـلـيـةوزارة الـدا

 لقوات المساعـدةا
 شطر العامة  مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

*  *  *

األولـــــى

غير
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 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم ملحق بقرار وزير  03نموذج رقم 
 القوات المساعدة التأديبية لبعض أفرادفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات المجلس التأديبي واختصاصاته وكيتحديد تأليف بشأن 

 

 محضر استماع

 

 سنة            ميالدية. في هذا اليوم       من شهر     من

 :أنا الموقع أسفله 

 الرتبة             الوحدة ................ االسم النسب -
 

في إطار مسطرة معالجة الملفات التأديبية،  في نفس اليوم على الساعة          ،
رقم التوظيف والعامل ب "الوحدة"، حيث االسم النسب،  "ورد علي "الرتبة
 صريح التالي:استمعت له في الت

 المعني باألمر 

______، الده اد بتاريخ ______ بـــ ____، من واالسم والنسب، مزد
لتعريف لالوطنية بطاقة لووالدته _________، "الحالة العائلية"، حامل ل

 رقم ________والذي صرح بما يلي: رونية تاإللك

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

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

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

المعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه 
 غيير أو نقصان، ووقع عليه.دون زيادة أو حذف أو ت

توقيع المعني باألمر:

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم ملحق بقرار وزير  03نموذج رقم 
 القوات المساعدة التأديبية لبعض أفرادفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات المجلس التأديبي واختصاصاته وكيتحديد تأليف بشأن 

 

 محضر استماع

 

 سنة            ميالدية. في هذا اليوم       من شهر     من

 :أنا الموقع أسفله 

 الرتبة             الوحدة ................ االسم النسب -
 

في إطار مسطرة معالجة الملفات التأديبية،  في نفس اليوم على الساعة          ،
رقم التوظيف والعامل ب "الوحدة"، حيث االسم النسب،  "ورد علي "الرتبة
 صريح التالي:استمعت له في الت

 المعني باألمر 

______، الده اد بتاريخ ______ بـــ ____، من واالسم والنسب، مزد
لتعريف لالوطنية بطاقة لووالدته _________، "الحالة العائلية"، حامل ل

 رقم ________والذي صرح بما يلي: رونية تاإللك

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

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

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

المعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه 
 غيير أو نقصان، ووقع عليه.دون زيادة أو حذف أو ت

توقيع المعني باألمر:

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم ملحق بقرار وزير  03نموذج رقم 
 القوات المساعدة التأديبية لبعض أفرادفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات المجلس التأديبي واختصاصاته وكيتحديد تأليف بشأن 

 

 محضر استماع

 

 سنة            ميالدية. في هذا اليوم       من شهر     من

 :أنا الموقع أسفله 

 الرتبة             الوحدة ................ االسم النسب -
 

في إطار مسطرة معالجة الملفات التأديبية،  في نفس اليوم على الساعة          ،
رقم التوظيف والعامل ب "الوحدة"، حيث االسم النسب،  "ورد علي "الرتبة
 صريح التالي:استمعت له في الت

 المعني باألمر 

______، الده اد بتاريخ ______ بـــ ____، من واالسم والنسب، مزد
لتعريف لالوطنية بطاقة لووالدته _________، "الحالة العائلية"، حامل ل

 رقم ________والذي صرح بما يلي: رونية تاإللك

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

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

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

المعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه 
 غيير أو نقصان، ووقع عليه.دون زيادة أو حذف أو ت

توقيع المعني باألمر:

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم ملحق بقرار وزير  03نموذج رقم 
 القوات المساعدة التأديبية لبعض أفرادفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات المجلس التأديبي واختصاصاته وكيتحديد تأليف بشأن 

 

 محضر استماع

 

 سنة            ميالدية. في هذا اليوم       من شهر     من

 :أنا الموقع أسفله 

 الرتبة             الوحدة ................ االسم النسب -
 

في إطار مسطرة معالجة الملفات التأديبية،  في نفس اليوم على الساعة          ،
رقم التوظيف والعامل ب "الوحدة"، حيث االسم النسب،  "ورد علي "الرتبة
 صريح التالي:استمعت له في الت

 المعني باألمر 

______، الده اد بتاريخ ______ بـــ ____، من واالسم والنسب، مزد
لتعريف لالوطنية بطاقة لووالدته _________، "الحالة العائلية"، حامل ل

 رقم ________والذي صرح بما يلي: رونية تاإللك

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

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

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

المعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه 
 غيير أو نقصان، ووقع عليه.دون زيادة أو حذف أو ت

توقيع المعني باألمر:

 المملكة المغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

 لقوات المساعـدةا
 شطر  العامة مفتشيةال

 
 /__رقــــم: ________

*  *  *

والنسب

والنسب،
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 محضر المجلس التـأديبي

 بالمثول أمامه بتاريخ األمروكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ى المجلس التأديبيتبعا ألمر باإلحالة عل
 في جلسة مغلقة بحضور: ...................المجلس التأديبي بتاريخ  انعقد ، ...................

 الرئيس -
 كاتب المجلس -
 العضو األول -
 العضو الثاني -
 العضو الثالث -

 للدفاع عنه. ...........حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... لذيا .................، وتم إدخال .على الساعة الجلسة افتتحت
 أعضاء المجلس الوثائق التالية: قرأ علىأعطى الرئيس الكلمة لكاتب المجلس الذي 

 باإلحالة األمر -
 تقرير رئيس الوحدة -
 االستماعمحضر  -
 البحث تقرير -
 

 يلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،ألمر الماثل أمام المجلسأعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة للمعني با
 بدأيل ومحاميه الخروجالمعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتن تأكد أعضاء المجلس أن المعني باألمر لم يأبعد 

 .واالستفسارالنقاش  انتهاء المغلق، وبعد االجتماع
 لس:أعطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المج

هل يجب أن تصدر في حق المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، عقوبة من الدرجة الثانية أو عقوبة من 
  الدرجة الثالثة أم ال يستحق

 السري االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال  ولإلجابة
 العضو األول -
- 

 عطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المجلس:ى درجة العقوبة يبعد تصويت أعضاء اللجنة عل
يجب أن تصدر على المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد إحدى العقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة 

 1.17.71 الظهير الشريف رقممن  53و 52الثالثة حسب الحالة والمنصوص عليها في المادتين 
 السري. االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال ولإلجابة   

 وكانت النتيجة كالتالي:
 العضو األول-
- 

عدم معاقبة المعني أو  .................... بالتالي باألمر معاقبة المعنيوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي المجلس المتمثل في 
 .باألمر

 إمضاء األعضاء.
_________ 

                   _________ 
_________ 

               _________ 
 الرئيس

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 04نموذج رقم 
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 
 
 

 محضر المجلس التـأديبي

 بالمثول أمامه بتاريخ األمروكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ى المجلس التأديبيتبعا ألمر باإلحالة عل
 في جلسة مغلقة بحضور: ...................المجلس التأديبي بتاريخ  انعقد ، ...................

 الرئيس -
 كاتب المجلس -
 العضو األول -
 العضو الثاني -
 العضو الثالث -

 للدفاع عنه. ...........حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... لذيا .................، وتم إدخال .على الساعة الجلسة افتتحت
 أعضاء المجلس الوثائق التالية: قرأ علىأعطى الرئيس الكلمة لكاتب المجلس الذي 

 باإلحالة األمر -
 تقرير رئيس الوحدة -
 االستماعمحضر  -
 البحث تقرير -
 

 يلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،ألمر الماثل أمام المجلسأعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة للمعني با
 بدأيل ومحاميه الخروجالمعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتن تأكد أعضاء المجلس أن المعني باألمر لم يأبعد 

 .واالستفسارالنقاش  انتهاء المغلق، وبعد االجتماع
 لس:أعطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المج

هل يجب أن تصدر في حق المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، عقوبة من الدرجة الثانية أو عقوبة من 
  الدرجة الثالثة أم ال يستحق

 السري االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال  ولإلجابة
 العضو األول -
- 

 عطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المجلس:ى درجة العقوبة يبعد تصويت أعضاء اللجنة عل
يجب أن تصدر على المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد إحدى العقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة 

 1.17.71 الظهير الشريف رقممن  53و 52الثالثة حسب الحالة والمنصوص عليها في المادتين 
 السري. االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال ولإلجابة   

 وكانت النتيجة كالتالي:
 العضو األول-
- 

عدم معاقبة المعني أو  .................... بالتالي باألمر معاقبة المعنيوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي المجلس المتمثل في 
 .باألمر

 إمضاء األعضاء.
_________ 

                   _________ 
_________ 

               _________ 
 الرئيس

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 04نموذج رقم 
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

 
 

 محضر المجلس التـأديبي

 بالمثول أمامه بتاريخ األمروكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ى المجلس التأديبيتبعا ألمر باإلحالة عل
 في جلسة مغلقة بحضور: ...................المجلس التأديبي بتاريخ  انعقد ، ...................

 الرئيس -
 كاتب المجلس -
 العضو األول -
 العضو الثاني -
 العضو الثالث -

 للدفاع عنه. ...........حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... لذيا .................، وتم إدخال .على الساعة الجلسة افتتحت
 أعضاء المجلس الوثائق التالية: قرأ علىأعطى الرئيس الكلمة لكاتب المجلس الذي 

 باإلحالة األمر -
 تقرير رئيس الوحدة -
 االستماعمحضر  -
 البحث تقرير -
 

 يلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،ألمر الماثل أمام المجلسأعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة للمعني با
 بدأيل ومحاميه الخروجالمعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتن تأكد أعضاء المجلس أن المعني باألمر لم يأبعد 

 .واالستفسارالنقاش  انتهاء المغلق، وبعد االجتماع
 لس:أعطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المج

هل يجب أن تصدر في حق المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، عقوبة من الدرجة الثانية أو عقوبة من 
  الدرجة الثالثة أم ال يستحق

 السري االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال  ولإلجابة
 العضو األول -
- 

 عطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المجلس:ى درجة العقوبة يبعد تصويت أعضاء اللجنة عل
يجب أن تصدر على المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد إحدى العقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة 

 1.17.71 الظهير الشريف رقممن  53و 52الثالثة حسب الحالة والمنصوص عليها في المادتين 
 السري. االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال ولإلجابة   

 وكانت النتيجة كالتالي:
 العضو األول-
- 

عدم معاقبة المعني أو  .................... بالتالي باألمر معاقبة المعنيوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي المجلس المتمثل في 
 .باألمر

 إمضاء األعضاء.
_________ 

                   _________ 
_________ 

               _________ 
 الرئيس

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 04نموذج رقم 
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

 
 

 محضر المجلس التـأديبي

 بالمثول أمامه بتاريخ األمروكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ى المجلس التأديبيتبعا ألمر باإلحالة عل
 في جلسة مغلقة بحضور: ...................المجلس التأديبي بتاريخ  انعقد ، ...................

 الرئيس -
 كاتب المجلس -
 العضو األول -
 العضو الثاني -
 العضو الثالث -

 للدفاع عنه. ...........حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... لذيا .................، وتم إدخال .على الساعة الجلسة افتتحت
 أعضاء المجلس الوثائق التالية: قرأ علىأعطى الرئيس الكلمة لكاتب المجلس الذي 

 باإلحالة األمر -
 تقرير رئيس الوحدة -
 االستماعمحضر  -
 البحث تقرير -
 

 يلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،ألمر الماثل أمام المجلسأعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة للمعني با
 بدأيل ومحاميه الخروجالمعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتن تأكد أعضاء المجلس أن المعني باألمر لم يأبعد 

 .واالستفسارالنقاش  انتهاء المغلق، وبعد االجتماع
 لس:أعطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المج

هل يجب أن تصدر في حق المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، عقوبة من الدرجة الثانية أو عقوبة من 
  الدرجة الثالثة أم ال يستحق

 السري االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال  ولإلجابة
 العضو األول -
- 

 عطى الرئيس السؤال التالي ألعضاء المجلس:ى درجة العقوبة يبعد تصويت أعضاء اللجنة عل
يجب أن تصدر على المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد إحدى العقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة 

 1.17.71 الظهير الشريف رقممن  53و 52الثالثة حسب الحالة والمنصوص عليها في المادتين 
 السري. االقتراعطريق  للتصويت عنأعضاء المجلس  اتجهعلى السؤال ولإلجابة   

 وكانت النتيجة كالتالي:
 العضو األول-
- 

عدم معاقبة المعني أو  .................... بالتالي باألمر معاقبة المعنيوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي المجلس المتمثل في 
 .باألمر

 إمضاء األعضاء.
_________ 

                   _________ 
_________ 

               _________ 
 الرئيس

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2185.20الداخلية رقم وزير  ملحق بقرار 04نموذج رقم 
 تحديد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية لبعض أفراد القوات المساعدةبشأن 

 

يعطي



عدد)6915 - 18)محر8)1442 )7)ستتم ر)2020(الجريدة الرسمية   8(88

 ق ار لوزي  الداخلية رقم)7).186))صادر في)16)حن ذي الحجة)1881
البأديتية) اللجنة  تأليف  ببمديد  ()(7(7 أغسطس) (6(
امللفات) حعالجة  وحسط ة  مي7ها  وكيفيات  واخبصاصاتها 

البأديتية ملوظفي الوقاية املدنية.

وزير الداخلية،
 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.70)الصادر في)10)ذي القعدة)1439
الوقاية) بموظفي  الخاص  األسا�ضي  النظا8  بمثابة  ()2018 يوليو) (24(
واملصالح) املدنية  للوقاية  العامة  باملديرية  العاملين  واألطباء،) املدنية 

الخارجية التابعة لها،)ال سيما املادة)70)منه،
قرر ما يلي :

املادة األولى

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله) (70 تطبيقا ألحكا8 املادة)
(،)2018 يوليو) (24(  1439 ذي القعدة) (10 الصادر في) (1.17.70 رقم)
يحدد هذا القرار تأليف اللجنة التأديتية الخاصة بموظفي الوقاية)
امللفات) معالجة  ومسطرة  سيرها  وكيفيات  واختصاصاتها  املدنية 

التأديتية،)ويشار إليها في هذا القرار ب)»اللجنة«.

القسم األول
تأليف اللجنة البأديتية

املادة)2

اللجنة،) تتألف  بعده،) (3 املادة) في  املحددة  الشروط  مراعاة  مع 
باإلضافة إلى الرئيس،)من عضوين رسميين يمثالن اإلدارة وعضوين)

رسميين يمثالن املوظفين،)ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.

ال يجوز للعضو النائب الحضور في اللجنة إال عند تغيب العضو)
الرسمي أو تعذر حضوره.

لسلك) ينتمي  املدنية  الوقاية  من ضباط  املجلس ضابط  يترأس 
الضباط السامين.

يعين مقرر اللجنة من بين أعضائها.

املادة)3

يشترط في أعضاء)اللجنة):

- أن يكونوا مرتبين في رتب تسلسلية أعلى من رتبة املوظف املحال 
على اللجنة أو أكثر منه أقدمية في نفس الرتبة ؛

- أال يكونوا من أقارب املوظف املحال على اللجنة أو من بين الرؤساء 
الذين قاموا بتحرير التقرير الرئا�ضي املشار إليه في املادة 6 بعده.

القسم الثاني
اخبصاصات اللجنة البأديتية

املادة)4

تتولى اللجنة النظر في القضايا التأديتية املعروضة عليها واملتعلقة)
باألخطاء)الجسيمة املرتكبة من قبل موظفي الوقاية املدنية،)وتقترح،)
بين) من  مناسبة  تراها  التي  التأديتية  العقوبات  االقتضاء،) عند 
70)من الظهير الشريف السالف) العقوبات املنصوص عليها في املادة)

الذكر رقم)1.17.70.

املادة)5

األمر) في  عليها  املنصوص  األخطاء) في  إال  النظر  للجنة  يمكن  ال 
باإلحالة.

القسم الثالث
 كيفيات مي7 اللجنة

وحسط ة حعالجة امللفات البأديتية
املادة)6

إلى املديرية) يرسل الرئيس املباشر امللف التأديبي للمعني باألمر،)
العامة للوقاية املدنية عن طريق التسلسل اإلداري ويتكون من):

- تقرير رئا�ضي حول األفعال املنسوبة للمعني باألمر يبين ظروف 
ومالبسات الخطأ املرتكب ؛

- جذاذة معلومات تشمل بيانا للحياة املهنية للمعني باألمر وتتضمن، 
عند االقتضاء، العقوبات الصادرة في حقه واملكافآت التي استفاد 

منها سابقا ؛

- أي وثيقة أخرى لها عالقة بامللف.

املادة)7

يصدر وزير الداخلية أو املدير العا8 للوقاية املدنية املفوض من)
 1 األمر باإلحالة على اللجنة وفق النموذج رقم) قبله لهذا الغرض،)

امللحق بهذا القرار.

يسلم الرئيس املباشر للمحال على اللجنة نسخة من األمر باإلحالة)
على هذه األخيرة،)مع إطالعه على ستب إحالته وكذا دعوته بأن يكون)
رهن إشارة اللجنة وأن يستجيب لكل اإلستدعاءات املوجهة إليه من)

طرف رئيس اللجنة أو املقرر.

املادة)8

يعين وزير الداخلية أو املدير العا8 للوقاية املدنية املفوض من)
النموذج وفق  اللجنة،) وأعضاء) ومقرر  رئيس  الغرض،) لهذا   قبله 

رقم)2)امللحق بهذا القرار.

استثناء)من أحكا8 املادة)3)أعاله،)يمكن لوزير الداخلية أو املدير)
العا8 للوقاية املدنية املفوض من قبله لهذا الغرض،)إدخال التغييرات)

الالزمة على أعضاء)اللجنة املعينين.

يرسل املدير العا8 للوقاية املدنية امللف التأديبي إلى رئيس اللجنة.

يوجه رئيس اللجنة نسخة من امللف التأديبي إلى املقرر.

املادة)9

يستدعي املقرر املوظف املحال على اللجنة ثم يطلعه على امللف)
ويدعوه إلى التوقيع على جميع الوثائق.)وفي حالة االمتناع عن التوقيع)
وجب التنصيص على ذلك في املحضر،)ثم ينصت املقرر إلى إيضاحات)
املحال على اللجنة ويتلقى منه الوثائق والحجج التي يمكن أن يدلي بها)

للدفاع عن نفسه.

تلقائيا كما يمكنه أن يستدعي  البحث،) للمقرر أن يعمق   يمكن 
أو بطلب من املعني باألمر،)األشخاص الذين يرى فائدة في اإلنصات)
 إليهم ويطلع الشخص املحال على اللجنة على الشهادات التي تلقاها

في هذا الصدد.
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 يمكن للمعني باألمر أن يدافع عن نفسه كما يمكنه أن يختار،
عند االقتضاء،)املدافع الذي سيؤازره من بين موظفي الوقاية املدنية)

أو املحامين املسجلين بجدول إحدى هيئات املحامين باملغرب.

امللحق بهذا القرار) (3 ويحرر املقرر محضرا وفق النموذج رقم)
يوقعه مع الشخص الجاري البحث في شأنه.)وإذا امتنع هذا األخير عن)

التوقيع وجب التنصيص على امتناعه.

تقرير) في  البحث  هذا  نتائج  يضمن  بحثه  املقرر  ينهي  وعندما 
الشهود) يتضمن سردا لظروف ومالبسات الخطأ الجسيم وأقوال 
 وكذا الشروحات والت ريرات التي أدلى بها املوظف املحال على اللجنة.
كما يمكنه اإلشارة في هذا التقرير إلى التناقضات املالحظة وذلك)
ويمنع عليه كليا) وجهة نظره في إدانة املحال على اللجنة.) دون إبداء)
 إعطاء)أي وثيقة أو نسخة من التقرير أو اإلخبار بفحواه للمعني باألمر

أو ملدافعه قبل اجتماع اللجنة.

يرفع املحضر والتقرير إلى رئيس اللجنة.

املادة)10

ويستدعي،) االجتماع  وساعة  ومكان  تاريخ  اللجنة  رئيس  يحدد 
األشخاص الذين يرى فائدة في استدعائهم لتقديم) عند االقتضاء،)
معلومات أو إيضاحات للجنة،)بناء)على دراسة امللف التأديبي أو بطلب)

من املعني باألمر.

املادة)11

بتاريخ ومكان) اللجنة  املباشر املوظف املحال على  الرئيس  يبلغ 
مع أمره) وساعة اجتماع اللجنة ثالثة أيا8 على األقل قبل انعقاده،)
بالحضور في املكان واليو8 والساعة املحددة وإخباره أن انعقاد اللجنة)

وإبداء)الرأي في حقه سيتم على الرغم من عد8 حضوره غير امل رر.

كما يمكن للجنة أن تبدي رأيها في امللفات التأديتية املعروضة عليه)
حتى في حالة ما إذا تعذر على املعنيين باألمر املثول أمامها ألسباب)

قاهرة.

املادة)12

تعقد مداوالت اللجنة سريا وال تجرى إال بحضور أغلبية األعضاء)
بمن فيهم الرئيس واملقرر.

املادة)13

دخول املعني باألمر) عند افتتاح الجلسة،) يطلب رئيس اللجنة،)
ويتم عرض مضمون ملفه التأديبي وال سيما التقرير الرئا�ضي ومحضر)

وتقرير املقرر وجميع الوثائق التي ترغب اللجنة في االطالع عليها.

اللجنة جميع األشخاص الذين تم استدعاؤهم) يستفسر أعضاء)
بالتوالي وعلى انفراد وينصتون إليهم.

عند) وبعد ذلك يفسح املجال للمعني باألمر أو من يدافع عنه،)
االقتضاء،)لتقديم مالحظاته أما8 اللجنة ويجوز له حينئذ أن يدلي بكل)

وثيقة من شأنها أن تساعد اللجنة في عملها.

املادة)14

اللجنة للتأكد ما إذا كانت) يقو8 رئيس اللجنة باستشارة أعضاء)
املعلومات املستقاة كافية في نظرهم.)في حالة التأكيد،)يطلب من املعني)
اللجنة) الخروج حتى يتسنى ألعضاء) عند وجوده،) باألمر ومدافعه،)

التداول في جلسة مغلقة.)أما في حالة النفي،)تستمر اللجنة في عملها.

املادة)15

يتداول أعضاء) عند وجوده،) بعد خروج املعني باألمر ومدافعه،)
اللجنة حول اقتراح العقوبة من عدمه.

في حالة التوافق على اقتراح العقوبة،)يتم تحديد هذه األخيرة من)
من الظهير الشريف السالف) (70 بين تلك املنصوص عليها في املادة)

الذكر رقم)1.17.70.

يتم التصويت) املداولة،) اللجنة أثناء) في حالة عد8 توافق أعضاء)
عن طريق االقتراع ويتخذ قرار اقتراح العقوبة من عدمه بأغلبية)
إليه) املنتمي  الجانب  يرجح  األصوات  تعادل  حالة  وفي  األصوات.)

الرئيس.

في حالة ما إذا تبين ألعضاء)اللجنة أن الفعل املرتكب ال يستدعي)
ينص) املذكورة،) (70 اتخاذ إحدى العقوبات املنصوص عليها في املادة)

على ذلك في املحضر.

يوقع على محضر الجلسة أعضاء)اللجنة الحاضرين.

املادة)16

امللحق بهذا القرار) (4 يوجه املحضر املحرر وفق النموذج رقم)
واملتضمن لرأي اللجنة مرفقا بامللف التأديبي إلى املدير العا8 للوقاية)
القرار) التخاذ  املختصة  السلطة  على  بدوره  يحيلهما  الذي  املدنية 

املناسب.

اللجنة،) على  املحال  املوظف  املدنية  للوقاية  العا8  املدير  يبلغ 
بالقرار املتخذ في حقه كتابة.

املادة)17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ذي الحجة)1441 )6)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 01 نموذج رقم   

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 بتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

 

 

 

 أمر باإلحالة على اللجنة التأديبية

 :اخليةوزير الد

( بمثابة النظام األساس ي الخاص 2018يوليو  24) 1439ذي القعدة  10الصادر في  1.17.70الظهير الشريف رقم  ناء علىب -

 70سيما املادة  بموظفي الوقاية املدنية و األطباء، العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجية التابعة لها ولا

 ؛منه

بتحديد تأليف اللجنة  (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20ر وزير الداخلية رقم قرا علىوا -

 ،املدنية مللفات التأديبية ملوظفي الوقايةالتأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة ا

 

 يـــــأمــــــــــــــر

................................................................................ بسبب ةالتأديبياللجنة  أنظارا على ........... التأجيرا ......... رقم............... إحالةب  

 ههذ كما أن اللجنة رئيساملوجهة من طرف  ستدعاءاتلاأن يستجيب لكل اوا اللجنةيتوجب على .............. أن يكون رهن إشارة 

على الرغم من عدم حضوره غير املبرر. الرأيدي وتب نعقدتس ةاألخيرا  

ين املسجلين أو املحام موظفي الوقاية املدنيةأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين املدافع الذي سيؤازره من بين  ......يمكن ....

جدول إحدى هيئات املحامين باملغربب  

 

ا.....................في :  ،.............ا

 اململكة املغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
ا

ارقــــم: __________/

*  *  *

 

 01 نموذج رقم   

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 بتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

 

 

 

 أمر باإلحالة على اللجنة التأديبية

 :اخليةوزير الد

( بمثابة النظام األساس ي الخاص 2018يوليو  24) 1439ذي القعدة  10الصادر في  1.17.70الظهير الشريف رقم  ناء علىب -

 70سيما املادة  بموظفي الوقاية املدنية و األطباء، العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجية التابعة لها ولا

 ؛منه

بتحديد تأليف اللجنة  (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20ر وزير الداخلية رقم قرا علىوا -

 ،املدنية مللفات التأديبية ملوظفي الوقايةالتأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة ا

 

 يـــــأمــــــــــــــر

................................................................................ بسبب ةالتأديبياللجنة  أنظارا على ........... التأجيرا ......... رقم............... إحالةب  

 ههذ كما أن اللجنة رئيساملوجهة من طرف  ستدعاءاتلاأن يستجيب لكل اوا اللجنةيتوجب على .............. أن يكون رهن إشارة 

على الرغم من عدم حضوره غير املبرر. الرأيدي وتب نعقدتس ةاألخيرا  

ين املسجلين أو املحام موظفي الوقاية املدنيةأن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يعين املدافع الذي سيؤازره من بين  ......يمكن ....

جدول إحدى هيئات املحامين باملغربب  

 

ا.....................في :  ،.............ا

 اململكة املغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
ا

ارقــــم: __________/

عدد).......................................)/)8 ع و 8
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 02 مرق نموذج

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 بتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

 

 

 

 تعيين أعضاء اللجنة التأديبية

 :وزير الداخلية

( بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي 2018يوليو  24) 1439ذي القعدة  10الصادر في  1.17.70الظهير الشريف رقم  علىبناء  -

   ؛منه 70سيما املادة  الوقاية املدنية و األطباء، العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجية التابعة لها ولا

بتحديد تأليف اللجنة التأديبية  (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في 2186.20  م لية رققرار وزير الداخ علىوا -

 ؛واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

ا.................................................عدد .. ةالتأديبي اللجنةاألمر باإلحالة على على وا -
 

 يعــيــن 

اأعاله، وهم: ةالتأديبي اللجنةإلبداء الرأي في امللف التأديبي موضوع األمر باإلحالة على  ةالتأديبي اللجنة أعضاء

 األعضاء الرسميون :
 ؛ ارئيس......................................،  -

ا؛ ثال عن اإلدارةته ممبصف ......................................، مقررا -

ا؛ بصفته ممثال عن اإلدارة ......................................، عضوا -

ا؛ بصفته ممثال عن املوظفين ......................................، عضوا -

ا.بصفته ممثال عن املوظفين ......................................، عضوا -

 النواب :
ا؛ممثال عن اإلدارة ................................، ...... -

ا؛ممثال عن اإلدارة ......................................،  -

ا؛ممثال عن املوظفين ......................................،  -

ا.ممثال عن املوظفين......................................،  -

ا
االرباط، في ....................                                                          

 اململكة املغربية
 ـداخـلـيـةوزارة ال

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
ا

ارقــــم: __________/

 

 02 مرق نموذج

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 بتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

 

 

 

 تعيين أعضاء اللجنة التأديبية

 :وزير الداخلية

( بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي 2018يوليو  24) 1439ذي القعدة  10الصادر في  1.17.70الظهير الشريف رقم  علىبناء  -

   ؛منه 70سيما املادة  الوقاية املدنية و األطباء، العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجية التابعة لها ولا

بتحديد تأليف اللجنة التأديبية  (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في 2186.20  م لية رققرار وزير الداخ علىوا -

 ؛واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية ملوظفي الوقاية املدنية

ا.................................................عدد .. ةالتأديبي اللجنةاألمر باإلحالة على على وا -
 

 يعــيــن 

اأعاله، وهم: ةالتأديبي اللجنةإلبداء الرأي في امللف التأديبي موضوع األمر باإلحالة على  ةالتأديبي اللجنة أعضاء

 األعضاء الرسميون :
 ؛ ارئيس......................................،  -

ا؛ ثال عن اإلدارةته ممبصف ......................................، مقررا -

ا؛ بصفته ممثال عن اإلدارة ......................................، عضوا -

ا؛ بصفته ممثال عن املوظفين ......................................، عضوا -

ا.بصفته ممثال عن املوظفين ......................................، عضوا -

 النواب :
ا؛ممثال عن اإلدارة ................................، ...... -

ا؛ممثال عن اإلدارة ......................................،  -

ا؛ممثال عن املوظفين ......................................،  -

ا.ممثال عن املوظفين......................................،  -

ا
االرباط، في ....................                                                          

 اململكة املغربية
 ـداخـلـيـةوزارة ال

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
ا

ارقــــم: __________/

*  *  *
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 03نموذج رقم 
 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 ملحق بقرار وزير الداخلية رقم

 ملوظفي الوقاية املدنيةبتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية 

 

 محضر استماع                                                    

افي هذا اليوم .............. من شهر ......... من سنة ......... ميالدية.

اأنا املوقع أسفله :

 ......الرتبة ............ الوحدة ..................... ................السم النسب  -
ا

ى الجة امللفات التأديبية، ورد عل..............، في إطار مسطرة معفي نفس اليوم على الساعة 

"، حيث .................. والعامل ب "الوحدة ...................جير" ألت"الرتبة السم النسب، رقم ا

ااستمعت له في التصريح التالي:

ااملعني باألمر 

...............، ووالدته ...........، ...... بـــ ........، من والده د بتاريخ .........السم والنسب، مزدا

ارقم ......... والذي صرح للتعريف اإللكترونيةبطاقة الوطنية ل"الحالة العائلية"، حامل ل

ابما يلي: 

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

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

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

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

ا........................................................................................................................................................

ان زيادةوااملعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه د

اأو حذف أو تغيير أو نقصان، ووقع عليه.

اتوقيع املعني باألمر:

اتوقيع املقرر:

 

 

 اململكة املغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
............................../م ع و مرقم  

ا

ارقــــم: __________/

 03نموذج رقم 
 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 ملحق بقرار وزير الداخلية رقم

 ملوظفي الوقاية املدنيةبتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات التأديبية 

 

 محضر استماع                                                    

افي هذا اليوم .............. من شهر ......... من سنة ......... ميالدية.

اأنا املوقع أسفله :

 ......الرتبة ............ الوحدة ..................... ................السم النسب  -
ا

ى الجة امللفات التأديبية، ورد عل..............، في إطار مسطرة معفي نفس اليوم على الساعة 

"، حيث .................. والعامل ب "الوحدة ...................جير" ألت"الرتبة السم النسب، رقم ا

ااستمعت له في التصريح التالي:

ااملعني باألمر 

...............، ووالدته ...........، ...... بـــ ........، من والده د بتاريخ .........السم والنسب، مزدا

ارقم ......... والذي صرح للتعريف اإللكترونيةبطاقة الوطنية ل"الحالة العائلية"، حامل ل

ابما يلي: 

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

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

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

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

ا........................................................................................................................................................

ان زيادةوااملعني باألمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه أعاله تاله بنفسه ووافق عليه د

اأو حذف أو تغيير أو نقصان، ووقع عليه.

اتوقيع املعني باألمر:

اتوقيع املقرر:

 

 

 اململكة املغربية
 وزارة الـداخـلـيـة

ااملديرية العامة للوقاية املدنية
............................../م ع و مرقم  

ا

ارقــــم: __________/

والنسب

والنسب،
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 04 نموذج رقم

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 لتأديبية ملوظفي الوقاية املدنيةبتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات ا

 

 محضر اللجنة التـأديبية

 اللجنة تانعقد ،................... بتاريخ اباملثول أمامه األمراوكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ةالتأديبياللجنة ى مر باإلحالة عللاتبعا ل
ابحضور: في جلسة مغلقة ....................بتاريخ  ةالتأديبي

االرئيس -
ااملقررا -
االعضو األولا -
ا.……العضو  -

اللدفاع عنه. ...............حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... الذي .....................، وتم إدخال ............ على الساعة الجلسة افتتحت
اة:الوثائق التالي اللجنةأعضاء  قرأ علىالذي  اللجنة ملقرراأعطى الرئيس الكلمة 

ا؛باإلحالة األمرا -

ا؛تقرير رئيس الوحدة -

ا؛الستماعمحضر  -

ا.تقرير املقررا -

ايلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،قتضاءلا عند ،ومحاميه اللجنةللمحال على أعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة 
ا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ا

 الخروج ، عند وجوده،ومحاميهاملعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتأن املعني باألمر لم ي اللجنةتأكد أعضاء  أنبعد 

ا.والستفسارانتهاء النقاش  املغلق، وبعد الجتماع بدأيل

اتداول أعضاء اللجنة حول اقتراح العقوبة من عدمه.

ا.أي عقوبة ضده ذخااتعدم اقتراح أو  ................. بالتالي باألمرا معاقبة املعنياقتراح املتمثل في  اللجنةوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي 

ا
اإمضاء األعضاء.

ا_________                                          
                                                                                                                                                                 

ا_________
ا_________                                                                                              

 _________                  الرئيس                               

 04 نموذج رقم

 (2020 أغسطس 6) 1441من ذي الحجة  16الصادر في  2186.20 بقرار وزير الداخلية رقمملحق 

 لتأديبية ملوظفي الوقاية املدنيةبتحديد تأليف اللجنة التأديبية واختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة امللفات ا

 

 محضر اللجنة التـأديبية

 اللجنة تانعقد ،................... بتاريخ اباملثول أمامه األمراوكذا  .............. بتاريخ .............عدد  ةالتأديبياللجنة ى مر باإلحالة عللاتبعا ل
ابحضور: في جلسة مغلقة ....................بتاريخ  ةالتأديبي

االرئيس -
ااملقررا -
االعضو األولا -
ا.……العضو  -

اللدفاع عنه. ...............حضر )لم يحضر( مؤازرا ب ..... الذي .....................، وتم إدخال ............ على الساعة الجلسة افتتحت
اة:الوثائق التالي اللجنةأعضاء  قرأ علىالذي  اللجنة ملقرراأعطى الرئيس الكلمة 

ا؛باإلحالة األمرا -

ا؛تقرير رئيس الوحدة -

ا؛الستماعمحضر  -

ا.تقرير املقررا -

ايلي: مابهذا األخير أدلى بنفسه  ،قتضاءلا عند ،ومحاميه اللجنةللمحال على أعطى الرئيس بعد ذلك الكلمة 
ا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ا

 الخروج ، عند وجوده،ومحاميهاملعني باألمر من اللجنة  رئيس طلبيضيف  ما بق لهتأن املعني باألمر لم ي اللجنةتأكد أعضاء  أنبعد 

ا.والستفسارانتهاء النقاش  املغلق، وبعد الجتماع بدأيل

اتداول أعضاء اللجنة حول اقتراح العقوبة من عدمه.

ا.أي عقوبة ضده ذخااتعدم اقتراح أو  ................. بالتالي باألمرا معاقبة املعنياقتراح املتمثل في  اللجنةوعلى إثر ذلك يعلن الرئيس رأي 

ا
اإمضاء األعضاء.

ا_________                                          
                                                                                                                                                                 

ا_________
ا_________                                                                                              

 _________                  الرئيس                               


