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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.

فــــي الـمــغــــرب
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نصوص عاحة

اتسثنائية  تدابي1   - االجس اعي.  للض ان  الوطني  الصندوق 
لديهم  والعاحلين  املنخ طين  املشغلين  بعض  لفائدة 
املص ح بهم وبعض فئات الع ال املسسقلين واألشخاص 
حن  املسض رين  الصندوق،  لدى  املؤحنين  األج اء  غي1 
تداعيات تف�شي جائمة في1وس كورونا »كوفيد - 9)«.

مرسوم بقانون رقم 2.20.605 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( 

بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات 

الصندوق،  املؤمنين لدى  املستقلين واألشخاص غير األجراء  العمال 

 .. 4824املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«

 )2020 )17 سبتمبر   1442 من محرم   28 في  2.20.664 صادر  رقم  مرسوم 
بتطبيق املرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 
املشغلين  بعض  لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن   )2020 سبتمبر   15(
لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 
املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 
جائحة  تف�شي  تداعيات  من  املتضررين  الصندوق،  لدى  املؤمنين 

4825فيروس كورونا »كوفيد - 19« فيما يتعلق بقطاع السياحة................... 

اللجنة الوزارية الدائ ة املكلفة بستبع وتقييم تفعيل الطابع 
ال ت ي لألحازيغية.

مرسوم رقم 2.20.600 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( بتحديد 
الطابع  تفعيل  وتقييم  بتتبع  املكلفة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  تأليف 

4827الرسمي لألمازيغية وكيفيات سيرها ........................................................ 

املؤتسات الجاحعیة واألحیاء الجاحعیة.

 مرسوم رقم 2.20.377 صادر في 16 من ذي الحجة 1441 )6 أغسطس 2020(
1411 رجب   2 في  الصادر   2.90.554 رقم  املرسوم   بتتميم 
4828)18 ینایر 1991( املتعلق باملؤسسات الجامعیة واألحیاء الجامعیة ...... 
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املعهد العالي للدراتات البم ية. - إعادة السنظيم.

مرسوم رقم 2.20.383 صادر في 16 من ذي الحجة 1441 )6 أغسطس 2020( 

 1434 شعبان   8 في  الصادر   2.12.623 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 

4828)17 يونيو 2013( بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية ......... 

الفــائـــدة تعــــ    - االجس ـــاعي.  للض ــــان  الــوطنــي   الصنـــدوق 
والسدبي1  اإليداع  صندوق  ط ف  حن  أداؤها  الواجب 

ب تم تنة 9)1).

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الشغل واإلدماج 

املنهي رقم 2219.20 صادر في 18 من شوال 1441 )10 يونيو 2020( 

اإليداع  صندوق  طرف  من  أداؤها  الواجب  الفائدة  سعر  بتحديد 

4830والتدبير للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم سنة 2019 ......... 

الدراوباك.

في  صادر   2229.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

29 من ذي الحجة 1441 )19 أغسطس 2020( بتتميم قائمة البضائع 

4831التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك ............................................ 

املطه ات الكمولية. - تدابي1 حؤقسة ضد ارتفاع األتعار.

في  صادر   2335.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

22 من محرم 1442 )11 سبتمبر 2020( بتمديد التدابير املؤقتة ضد 

4831ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية ........................................................... 

السعليم العالي الخاص. - الئمة حسالك السكوين  حؤتسات 
املعس دة ب تم السنة الجاحعية 1)1)/8)1).

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6725 بتاريخ 4 ربيع األول 1440 

4832)12 نوفمبر 2018(  ..................................................................................

نصوص خاصة

ح كز  تهيئة  ونظا8  تص يم  على  املوافقة   - الصوي ة.  إقليم 
ج اعة حجي.

مرسوم رقم 2.20.504 صادر في 14 من محرم 1442 )3 سبتمبر 2020( باملوافقة 

على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة مجي 

4835بإقليم الصويرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................................. 

الصندوق الوطني للض ان االجس اعي. - تعيين أعضاء حجلس 
اإلدارة.

مرسوم رقم 2.20.608 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( بتغيير 

املرسوم رقم 2.17.367 بتاريخ 13 من محرم 1439 )4 أكتوبر 2017( 

4835بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي....... 

تسليم قطع فالحية حن أحالك الدولة الخاصة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2249.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

4836له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2250.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

4836له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2251.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

4837له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2252.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 4837له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2253.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 4838له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2254.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 4838له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2255.20 صادر في 6 محرم 1442 )26 أغسطس 2020( يق�شي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

4839له سابقا بإقليم سطات........................................................................... 

إقليم الخ يسات. - السخلي عن حلكية قطع أرضية.

في  صادر   1689.20 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2020 سبتمبر   3(  1442 محرم  من   14

 ............................. 4839األرضية الالزمة لبناء سد تيداس بإقليم الخميسات

اإلذن ب  ارتة الهندتة املع ارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2256.20 صادر في 20 من ذي الحجة 1441 
)10 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4845الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2257.20 صادر في 29 من ذي الحجة 1441 

)19 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4845الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2258.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4845الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2259.20 صادر في 29 من ذي الحجة 1441 

)19 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4845الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2260.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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 1442 محرم   4 في  صادر   2261.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)24 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2262.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2263.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2264.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   4 في  صادر   2265.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)24 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   4 في  صادر   2266.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)24 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   4 في  صادر   2267.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

)24 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 محرم   5 في  صادر   2268.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 أغسطس 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

4846الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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 (88( حم 8) حن  ((6 في) صادر  (2.20.605 رقم) بقانون  ح تو8 
بعض) لفائدة  اتسثنائية  تدابي1  بسن  ()(1(1 تبس 17) (15(
املشغلين املنخ طين بالصندوق الوطني للض ان االجس اعي)
والعاحلين لديهم املص ح بهم وبعض فئات الع ال املسسقلين)
واألشخاص غي1 األج اء)املؤحنين لدى الصندوق،)املسض رين)

حن تداعيات تف�شي جائمة في1وس كورونا)»كوفيد)-)9)«.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)81)من الدستور)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)20)من محرم)1442
)9)سبتمبر)2020()؛

وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس)
املستشارين،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصرف،)خالل فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي،)
تعويض لفائدة):

أ()األجراء)واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح بهم)
برسم شهر فبراير)2020)لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من)
قبل املشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات)
الفرعية املحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء)تأثر)

نشاطهم بفعل تف�شي جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«)؛

ب()بعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)املؤمنين)
املتعلق) (98.15 رقم) القانون  بأحكام  عمال  املذكور  الصندوق  لدى 
بنظام التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض والقانون رقم)99.15 
بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين)
الذين تأثر) الذين يزاولون نشاطا خاصا،) واألشخاص غير األجراء)
نشاطهم بفعل التدابير املتخذة في إطار مواجهة الجائحة املذكورة.)

تحدد هذه الفئات بنص تنظيمي.

املستقلين) العمال  فئات  واملتدربون وكذا  األجراء) يستفيد  كما 
واألشخاص غير األجراء)املشار إليهم في الفقرة األولى من هذه املادة،)
برسم الفترة املحددة عمال بأحكام الفقرة املذكورة،)ووفق النصوص)
املضمونة) بالخدمات  املتعلقة  املصاريف  من  العمل،) بها  الجاري 
قيمة) ومن  املرض،) عن  األسا�شي  اإلجباري  التأمين  نظام  بموجب 

التعويضات العائلية بالنسبة لألجراء.

املادة الثانية

يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط)
املحددة بنص تنظيمي.

املادة الثالثة

تقتطع مبالغ التعويضات املنصوص عليها في املادة األولى أعاله،)

وكذا املصاريف املنصوص عليها في املادة املذكورة الخاصة باألجراء)

املرصد) الحساب  من  اإلدماج،) أجل  من  التكوين  قصد  واملتدربين 

»الصندوق الخاص بتدبير جائحة) ألمور خصوصية الحامل عنوان)

فيروس كورونا)»كوفيد)-)19««.

ويتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهمة أدائها.

املادة الرابعة

تحتسب الفترة املحددة عمال بأحكام الفقرة األولى من املادة األولى)

أعاله،)كمدد تأمين لتخويل الحق لألجراء)في التعويضات املنصوص)

 15 بتاريخ) (1.72.184 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  في  عليها 

املتعلق بنظام الضمان) ()1972 يوليو) (27(  1392 من جمادى الثانية)

بمثابة مدونة التغطية الصحية) (65.00 االجتماعي وفي القانون رقم)

وتحول هذه املدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين) األساسية،)

يوما.

املادة الخامسة

للضمان) الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  أداء) يؤجل 

من األولى  الفقرة  بأحكام  عمال  املحددة  الفترة  خالل   االجتماعي،)

كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها) املادة األولى أعاله،)

وكذا في الخدمات) هذا الصندوق برسم نظام الضمان االجتماعي،)

املضمونة بموجب نظام التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض إلى)

تاريخ الحق تحدده اإلدارة،)بالنسبة لألجراء)واملتدربين املصرح بهم)

من قبل املشغلين املشار إليهم في املادة املذكورة.

واجبات االشتراكات املستحقة للصندوق) ال تدخل،)ضمن وعاء)

العائلية) واملساعدات  التعويضات  االجتماعي،) للضمان  الوطني 

من املدونة العامة للضرائب) ()2 )البند) (57 املنصوص عليها في املادة)

واملتدربين املنصوص عليهم في املادة األولى أعاله،  املمنوحة لألجراء)

إذا كان مجموع هذه التعويضات واملساعدات والتعويض املنصوص)

من متوسط األجر) (%50 ال يتجاوز) عليه في املادة األولى املذكورة،)

املقبوض برسم شهري الدخل،) الضريبة على  بعد خصم   الصافي،)

يناير وفبراير)2020.

للضمان) الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  مبلغ  يخصم 

بالنسبة) املادة األولى أعاله  في  إليه  التعويض املشار  االجتماعي من 

لفئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء.

نصوص عاحة
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املادة السادسة

يتعين على املشغل وعلى العامل املستقل والشخص غير األجير أن)
يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كل تعويض أو مبلغ)
تم صرفه بناء)على تصريح كاذب منه،)داخل أجل)30)يوما من توصله)
بإشعار في املوضوع من طرف الصندوق املذكور،)تحت طائلة تطبيق)

العقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويعمل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على إرجاع املبالغ)
التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

املادة السابعة

للضمان) الوطني  الصندوق  بها  يقوم  التي  العمليات  تخضع 
االجتماعي في إطار تطبيق التدابير املحددة في هذا املرسوم بقانون)
للمراقبة املالية املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية)
الجاري بها العمل،)ال سيما تلك التي تقوم بها،)طبقا لهذه النصوص،)

املفتشية العامة للمالية وكذا املديرية العامة للضرائب.

املادة الثامنة

مــــن ابتــــــداء) بــــه  يعمـــــل  الــــذي  بقـــــانـــــون،) املــــرســـــوم  هــــذا   ينشــــر 
ويعرض على البرملان قصد) بالجريدة الرسمية،) (،2020 فاتح يوليو)

املصادقة عليه في دورته العادية املوالية.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

ح تو8 رقم)2.20.664)صادر في)8))حن حم 8))88) )1))تبس 17)1)1)) 
بسطبيق امل تو8 بقانون رقم)2.20.605)بساريخ)6))حن حم 8))88) 
)15)تبس 17)1)1)()بسن تدابي1 اتسثنائية لفائدة بعض املشغلين)
والعاحلين) االجس اعي  للض ان  الوطني  بالصندوق  املنخ طين 
لديهم املص ح بهم وبعض فئات الع ال املسسقلين واألشخاص)
تداعيات) املسض رين حن  املؤحنين لدى الصندوق،) غي1 األج اء)
9)«)في ا يسعلق بقطاع) تف�شي جائمة في1وس كورونا)»كوفيد)-)

السياحة.

رئيس الحكومة،

في) الصادر  ( (2.20.605 رقم) بقانون  املرسوم  على  بناء)
26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020()بسن تدابير استثنائية لفائدة)
االجتماعي) للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض 
املستقلين) العمال  فئات  وبعض  بهم  املصرح  لديهم  والعاملين 
من) املتضررين  الصندوق،) لدى  املؤمنين  األجراء) غير  واألشخاص 
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«،ال سيما املادتين)

األولى والثانية منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)28)من محرم)1442 
)17)سبتمبر)2020(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

إليه) املشار  بقانون  املرسوم  من  األولى  املادة  ألحكام  تطبيقا 

املادة) في  املنصوص عليه  التعويض  يصرف  (،2.20.605 أعاله رقم)

(،2020 31)ديسمبر) املذكورة خالل الفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)

واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح بهم من) لألجراء)

قبل املشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية)

بقطاع السياحة):

- مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ؛

- وكاالت األسفار املرخص لها من قبل السلطة الحكومية املكلفة 

بالسياحة ؛

قبل  من  لهم  املرخص  لألشخاص  بالنسبة  السياحي،  النقل   -

السلطة الحكومية املكلفة بالنقل.

للمرشدين) الفترة،) نفس  خالل  املذكور،) التعويض  ويصرف 

القانون) أحكام  وفق  املهنية  البطاقة  على  املتوفرين  السياحيين 

رقم)05.12)املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي،)وعلى الرسم املنهي)

بالصندوق) املؤمنين  الذاتي،) املقاول  سجل  في  مسجلين  أو يكونوا 

الوطني للضمان االجتماعي.

املادة الثانية)

تطبيقا ألحكام املادة الثانية من املرسوم بقانون السالف الذكر)

رقم)2.20.605،)يعتبر في وضعية صعبة جراء)تأثر نشاطه بفعل تف�شي)

جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«،)كل مشغل من املشغلين املشار)

إليهم في املادة األولى أعاله يكون رقم أعماله املصرح به قد انخفض)

50)%))برسم كل شهر من أشهر يوليو وأغسطس) بنسبة ال تقل عن)

مقارنة برقم األعمال) (،2020 وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر)

املصرح به خالل نفس الشهر من سنة)2019،)على أال يتعدى مجموع)

عدد األجراء)واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج،)املصرح بهم)

لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر فبراير)2020،)

خمسمائة))500()فرد.

أو إذا انخفض) فرد،) ()500( وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة)

رقم األعمال املصرح به بنسبة تتراوح بين)25)%)و)50)%،)فإن طلب)

املشغل املعني يعرض على اللجنة املنصوص عليها في املادة السادسة)

أدناه،)من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،)قصد دراسته)

والبت فيه.
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املادة الثالثة)

بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خالل) تتم،)
(،2020 إلى غاية شهر يونيو) (2019 الفترة املمتدة من شهر أغسطس)
يوليو) أشهر  من  شهر  كل  برسم  به  املصرح  األعمال  رقم  مقارنة 
باملتوسط) (،2020 وأغسطس وسبتمبر و أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)
الشهري لرقم األعمال املصرح به خالل فترة النشاط السابقة لشهر)

يوليو)2020.

املادة الرابعة

هذا) من  األولى  املادة  في  عليهم  املنصوص  املشغلين  على  يتعين 
املرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات املادتين)
80)%)من األجراء) الثانية والثالثة أعاله أن يحتفظوا بما ال يقل عن)
واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح بهم من قبلهم لدى)

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر فبراير)2020.

املادة الخامسة

واألجر) للتعويض  الشهري  املبلغ  مجموع  يتعدى  أن  يمكن  ال 
املؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر،)مبلغ أجره املصرح به)

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر فبراير)2020.

املادة السادسة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية املكلفة)
باالقتصاد واملالية والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان)

االجتماعي.

ويتولى) باملالية،) املكلفة  الحكومية  السلطة  ممثل  اللجنة  يترأس 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهام كتابتها.

املادة السابعة)

يتعين على املشغل املعني أن يقدم تصريحه عبر املنصة املخصصة)
الوطني) للصندوق  اإللكترونية  البوابة  مستوى  على  الغرض  لهذا 
من الشهر) (16 وذلك خالل الفترة املمتدة من) للضمان االجتماعي،)
املعني إلى)3)من الشهر املوالي.)يتم هذا التصريح،)بالنسبة لشهري يوليو)
وأغسطس إلى غاية)24)سبتمبر)2020،)ويمكن،)عند االقتضاء،)تمديد)
باالقتصاد) املكلفة  الحكومية  للسلطات  مشترك  بقرار  األجل  هذا 

واملالية وبالسياحة وبالشغل.

يتضمن التصريح املذكور،)على الخصوص،)البيانات التالية):

- القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه املشغل والنشاط الذي يزاوله ؛

- نسبة انخفاض رقم األعمال للشهر املعني من سنة 2020 مقارنة 
برقم األعمال املنصوص عليه في املادتين الثانية والثالثة أعاله، 

حسب الحالة ؛

- تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم األعمال ناتج عن تف�شي 

جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19« ؛

- تصريح بالشرف يلتزم فيه بالتقيد بالشرط املنصوص عليه في 

املادة الرابعة أعاله.

ويتعين على املرشد السياحي املعني أن يقدم تصريحه وفق الكيفية)

املحددة في الفقرة األولى من هذه املادة،)وذلك خالل فترة تحدد بقرار)

مشترك للسلطات الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وبالسياحة)

وبالشغل.

القطاع الفرعي الذي) على الخصوص،) ويتضمن هذا التصريح،)

ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير)

املتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«.

املادة الثامنة

بقانون) املرسوم  دخول  تاريخ  من  ابتداء) املرسوم  بهذا  يعمل 

السالف الذكر رقم)2.20.605)حيز التنفيذ.

املادة التاسعة

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

وزير))االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة)

الشغل) ووزير  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

واإلدماج املنهي،)كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)28)من محرم)1442 )17)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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ح تو8 رقم)2.20.600)صادر في)9))حن حم 8))88) )8)تبس 17)1)1)) 

بسمديد تأليف اللجنة الوزارية الدائ ة املكلفة بستبع وتقييم)

تفعيل الطابع ال ت ي لألحازيغية وكيفيات تي1ها.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)90)و)92)منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم)26.16)املتعلق بتحديد مراحل تفعيل)

الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي)

مجاالت الحياة العامة ذات األولوية،)وال سيما املادتين)32)و)34)منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)14)من محرم)1442 

)3)سبتمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بتتبع) املكلفة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  الحكومة  رئيس  يترأس 

 34 وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية املحدثة بموجب املادة)

من القانون التنظيمي رقم)26.16)املشار إليه أعاله،)ويشار إليها بعده)

»باللجنة«،)وتتألف من األعضاء)التالي بيانهم):

- السلطة الحكومية املكلفة بحقوق اإلنسان ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

املنهي  والتكوين  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة   -

والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

املادة الثانية

الحكومية) القطاعات  إلى  املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع 

القيام اللجنة  إلى  يعهد  األخرى،) العمومية  واملؤسسات   والهيئات 

بما يلي):

بتفعيل  املرتبطة  القطاعية  والبرامج  العمل  مخططات  دراسة   -

السياسات  التقائية  على  والحرص  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 

العمومية في هذا املجال ؛

 - تتبع وتقييم تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية املتعلقة

الطابع الرسمي لألمازيغية، والعمل على احترام اآلجال  بتفعيل 

املحددة لها ؛

- دراسة التقرير التركيبي السنوي املتعلق بمستوى تنفيذ مخططات 

الرسمي  الطابع  بتفعيل  الصلة  ذات  القطاعية  والبرامج  العمل 

لألمازيغية واملصادقة عليه.

املادة الثالثة

تعقد اللجنة اجتماعاتها،)مرتين في السنة على األقل،)وكلما دعت)

الضرورة إلى ذلك،)بدعوة من رئيسها،)بناء)على جدول أعمال يحدده)

لهذه الغاية.

تتدارس اللجنة في االجتماع األول من كل سنة،)على الخصوص،)

مخططات العمل والبرامج القطاعية املرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي)

لألمازيغية،)ويشارك في هذا االجتماع املجلس الوطني للغات والثقافة)

املغربية واملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

بصفة) اجتماعاتها،) لحضور  يدعو  أن  اللجنة  لرئيس  يمكن 

أو هيئة أو مؤسسة عمومية) استشارية،)كل سلطة حكومية أخرى،)

أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

املادة الرابعة

لجان) أو  موضوعاتية  عمل  مجموعات  إحداث  للجنة  يمكن 

متخصصة يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا املرتبطة بمجال)

أو هذه) املوضوعاتية  العمل  ويمكن ملجموعات  اللجنة،) اختصاص 

اللجان املتخصصة،)أن تدعو،)عند االقتضاء،)كل شخص ترى فائدة)

في حضوره.

املادة الخامسة

تضطلع السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والشباب والرياضة)

بمهام الكتابة الدائمة للجنة.)وتسهر بهذه الصفة،)على إعداد أشغال)

اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية.

ولهذا الغرض،)يعهد إليها القيام باملهام التالية):

- اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها ؛

- إعداد مشاريع القرارات والتوصيات املحالة إليها من قبل اللجنة ؛

واللجان  املوضوعاتية  العمل  مجموعات  أنشطة  تنسيق   -

املتخصصة املحدثة لدى اللجنة ؛

- مسك وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ؛

- إعداد مشروع التقرير التركيبي السنوي املتعلق بمستوى تنفيذ 

املشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.



عدد)6918 - 28)محرم)1442 )17)سبتمبر)2020(الجريدة الرسمية   88(8

املادة السادسة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

 (88( الحجة) ذي  حن  ((6 في) صادر  (2.20.377 رقم) ح تو8 
)6)أغسطس)1)1)()بتس يم امل تو8 رقم)2.90.554)الصادر في)
))رجب)))8) )8))ینای ))99)()املسعلق باملؤتسات الجاحعیة)

واألحیاء)الجاحعیة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)01.00)املتعلق بتنظيم التعليم العالي،)الصادر)
 1421 من صفر) (15 بتاريخ) (1.00.199 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)19)ماي)2000(،)كما وقع تتميمه)؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.90.554)الصادر في)2)رجب)1411 
الجامعية،) املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء) ()1991 يناير) (18(

كما وقع تغييره وتتميمه،)والسيما املادة)11)املكررة مرتين منه)؛

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

العلمي،)املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وباقتراح من رئيس الجامعة املعنية)؛

 وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة
في)17)يوليو)2019)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)2)ذي الحجة)1441
)23)يوليو)2020(،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

من) مرتين  املكررة  (11 املادة) أحكام  التالي،) النحو  على  تتمم،)
 1411 2)رجب) الصادر في) (2.90.554 املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

)18)يناير)1991():

»املادة)11)املكررة مرتين.-)تضم جامعة السلطان موالي سليمان)
»ببني مالل املؤسسات الجامعية التالية):

»)-)الكلية املتعددة التخصصات بخريبكة)؛

».......................................................................................................)؛

»)-)املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير)؛

»)-)املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية)؛

»)-)املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.«

املادة الثانية

والتكوين) الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)املكلف بالتعليم العالي والبحث)
العلمي تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر في الجريدة الرسمية،)ويعمل)

به ابتداء)من السنة الجامعية)2019)-)2020. 

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 (88( الحجة) ذي  حن  ((6 في) صادر  (2.20.383 رقم) ح تو8 
 2.12.623 بسغيي1 وتس يم امل تو8 رقم) ()(1(1 أغسطس) (6(
بإعادة تنظيم) ()(1(3 يونيو) ((1(  (838 8)شعبان) الصادر في)

املعهد العالي للدراتات البم ية.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم)2.12.623)الصادر في)8)شعبان)1434 
)17)يونيو)2013()بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية)؛

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

العلمي،)املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

و باقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

 و بعد استطالع رأي مجلس التنسيق املنعقد بتاريخ)29)أبريل)2020
بتاريخ املنعقدة  العـــالـــــي  التعلـــيم  لتنـــسيق  الوطنية  اللجنة   ورأي 

6)ماي)2020)؛

و بعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)2)ذي الحجة)1441 
) 23)يوليو2020(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

و6 و5) و4) (3 املواد) مقتضيات  التالي،) النحو  على  وتتمم،)  تغير 
2.12.623)الصادر في  و7)و9)و21)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

8)شعبان)1434 )17)يونيو)2013():

»املادة)3.)-)ينظم التكوين باملعهد.......................و وحدات.

»تحدد أسالك التكوين باملعهد في األسالك التالية):

»)-)السلك العادي)؛

»)-)السلك العالي)؛

»)-)سلك اإلجازة)؛

»)-)سلك املاستر)؛

»)-)سلك املهندس.«

»املادة)4.)-)يتولى املعهد).....................)الشهادات الوطنية التالية):

»)-)دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة املالحية)؛

»)-)دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية)؛

»)-)دبلوم ضابط التقنيات اإللكتروكهربائية)؛

»)-)دبلوم ربان أعالي البحار؛

»)-)دبلوم ضابط مهندس رئيس)؛

»)-)دبلوم متصرف في الشؤون البحرية)؛

»)-)اإلجازة في الدراسات األساسية)؛

»)-)اإلجازة املهنية)؛

»)-)املاستر)؛

»)-)املاستر املتخصص)؛

»)-)دبلوم مهندس الدولة.«

»)-)املادة)5.-)يستغرق السلك العادي للمعهد ستة فصول)..................)
:)دبلوم) »ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة اإلجازة املهنية وهي)
»ضابط مسؤول عن الخفارة املالحية،)أو دبلوم ضابط مسؤول عن)

»الخفارة الهندسية،)أو دبلوم ضابط التقنيات اإللكتروكهربائية.«

»املادة)6.)-)يستغرق السلك العالي أربعة فصول بعد شهادة مالزم)
»أعالي البحار،)أو شهادة مالزم ميكانيكي من الدرجة األولى في املالحة)
»التجارية،)أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة املالحية،)أو دبلوم)
أو دبلوم ضابط التقنيات) »ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية،)
»اإللكتروكهربائية،)أو شهادة معادلة لها.)ويتوج هذا السلك بشهادات)
»من درجة املاستر املتخصص وهي:)دبلوم ربان أعالي البحار،)أو دبلوم)

»ضابط مهندس رئيس،)أو دبلوم متصرف في الشؤون البحرية.«

»تشمل مدة الدراسة في السلك العالي).....................املتوج بدبلوم)

إلزاميا فصلين) »ربان أعالي البحار أو دبلوم ضابط مهندس رئيس،)

»مدتهما اثنا عشر شهرا للتدريب.................املشار إليها أعاله.«

»املادة)7.)-)تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية،)بالنسبة)

»لكل من السلك العادي والسلك العالي وسلك اإلجازة وسلك املاستر)

»وسلك املهندس،)للمعهد):

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

)الـبـاقي ال تـغـيـيـر فيه.(

»املادة)9.)-)يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات بعد دبلوم ربان)

»أعالي البحار،)أو دبلوم ضابط مهندس رئيس،)أو دبلوم ضابط ميكانيكي)

»من الدرجة األولى في املالحة التجارية،)أو دبلوم متصرف في الشؤون)

أو دبلوم) أو شهادة املاستر أو شهادة املاستر املتخصص،) »البحرية،)

 »مهندس الدولة،)أو إحدى الشهادات الوطنية).....................................

»شهادة الدكتوراه.

»يمكن تمديد هذه املدة،)................)لسنة أو سنتين أو ثالث سنوات)

»على األكثر.............املادة)10)بعده.«

يضم املعهد..........و موظفين مكلفين بالتدريس من) (-.21 »املادة)

»ذوي الخبرة واالختصاص في امليادين املرتبطة بمهام املعهد وكذا)

»موظفين إداريين وتقنيين.«

)املادة الثانية

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  أحكام  التالي،) النحو  على  تتمم،)

رقم)2.12.623)الصادر في)8)شعبان)1434 )17)يونيو)2013()باملواد)6 

املكررة و6)املكررة مرتين و6)املكررة ثالث مرات):

»املادة)6)املكررة.-)يستغرق سلك اإلجازة ستة فصول،)بعد البكالوريا)

 »أو شهادة معادلة لها،)ويتوج بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية

»أو شهادة اإلجازة املهنية.«

»املادة)6)املكررة مرتين.-)يستغرق سلك املاستر أربعة فصول،)بعد)

»دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة املالحية،)أو دبلوم ضابط مسؤول)

 »عن الخفارة الهندسية،)أو دبلوم ضابط التقنيات اإللكتروكهربائية،

»أو دبلوم مالزم أعالي البحار،)أو دبلوم مالزم ميكانيكي من الدرجة)

»األولى في املالحة التجارية،)أو شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

املستوى،) نفس  من  وطنية  شهادة  أو  املهنية،) اإلجازة  شهادة  »أو 

شهادة) أو  املاستر  بشهادة  ويتوج  لها،) بمعادلتها  معترف  »أو شهادة 

»املاستر املتخصص.«
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»املادة)6)املكررة ثالث مرات.-)يستغرق سلك املهندس ستة فصول)
بنجاح) واجتياز  والتكنولوجية  العلمية  التحضيرية  األقسام  »بعد 
»املباراة الوطنية لاللتحاق ببعض مؤسسات تكوين املهندسين،)ويفتح)
»هذا السلك أيضا،)مع مراعاة أحكام املادة)7)أعاله،)في وجه الحاصلين)

»على):

» - دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية 
»املهنية، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، أو شهادة وطنية من 

»نفس املستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

» - دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة املالحية، أو دبلوم ضابط 
التقنيات  ضابط  دبلوم  أو  الهندسية،  الخفارة  عن  »مسؤول 
»اإللكتروكهربائية، أو دبلوم مالزم أعالي البحار، أو دبلوم مالزم 
»ميكانيكي من الدرجة األولى في املالحة التجارية، أو شهادة اإلجازة 
»في الدراسات األساسية، أو شهادة اإلجازة املهنية، أو اإلجازة في 
»العلوم والتقنيات، أو شهادة وطنية من نفس املستوى في ميادين 

»التكوين باملعهد أو شهادة معادلة لها.

»و يتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.«

املادة الثالثة

الدراسية) السنة  من  ابتداء) التنفيذ  حيز  املرسوم  هذا  يدخل 
.2018-2017

املادة الرابعة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
ووزير االقتصاد واملالية) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)
وإصالح اإلدارة،)والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)املكلف بالتعليم العالي والبحث)

العلمي،)كل واحد منهم فيما يخصه.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

 والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار حشت1ك لوزي  االقسصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزي  الشغل)

 (88( حن شوال) ((8 صادر في) (2219.20 واإلدحاج املنهي رقم)

بسمديد تع  الفائدة الواجب أداؤها حن) ()(1(1 يونيو) ((1(

للض ان) الوطني  للصندوق  والسدبي1  اإليداع  ط ف صندوق 

االجس اعي ب تم تنة)9)1).

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.72.184)الصادر في

15)من جمادى اآلخرة)1392 )27)يوليو)1972()املتعلق بنظام الضمان)

االجتماعي كما تم تغييره وتتميمه وخصوصا الفصلين)29)و)30)منه)؛

ووزير) املنهي  والتكوين  التشغيل  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1427 صفر) فاتح  في  الصادر  (426.06 رقم) والخوصصة  املالية 

2006()بتحديد طريقة احتساب سعر الفائدة الذي يمنحه) )2)مارس)

االجتماعي للضمان  الوطني  للصندوق  والتدبير  اإليداع   صندوق 

كما تم تغييره وتتميمه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يحدد سعر الفائدة السنوي الواجب أداؤها من طرف صندوق)

االجتماعي للضمان  الوطني  الصندوق  ودائع  على  والتدبير   اإليداع 

في)3,78%)برسم سنة)2019.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شوال)1441 )10)يونيو)2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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ق ار لوزي  االقسصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)2229.20)صادر في)

9))حن ذي الحجة))88) )9))أغسطس)1)1)()بتس يم قائ ة)

البضائع التي ي كن أن تسسفيد حن نظا8 الدراوباك.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة)

املصادق عليها بالظهير الشريف) الجمارك والضرائب غير املباشرة،)

1397 25)من شوال) الصادر في) (1.77.339  املعتبر بمثابة قانون رقم)

)9)أكتوبر)1977()كما وقع تغييرها وتتميمها،)والسيما الفصل)2-159 

منها)؛

1397 من شوال) (25 في) الصادر  (2.77.862  وعلى املرسوم رقم)

بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة) ()1977 أكتوبر) (9(

بالظهير) عليها  املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة 

الشريف بمثابة قانون رقم)1.77.339)الصادر في)25)من شوال)1397 

)9)أكتوبر)1977(،)والسيما الفصلين)173-1)و)II(-((216)منها)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر)

والرقمي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

املشار) املرسوم  من  (3 رقم) امللحق  التالي  النحو  على  يتمم 

1397 شوال) من  (25 في) الصادر  (2.77.862 رقم) أعاله   إليه 

)9)أكتوبر)1977():

III(امللحق رقم«

»جدول البضائع التي ي كن أن تسسفيد حن نظا8 الدراوباك

وغيرها من النباتات مغربية) (................. الزيوت واللفائف) (- (1«

»األصل)؛

..........................................................(«

..........................................................(«

عملية صنع) املستهلكة أثناء) (................. املحروقات الصلبة) (- (40«

»املنتجات الصناعية التالية)؛

..............................................  1(-(40«

..........................................................(«

)املرفقة بالبارد واملكلفنة واملليكة مسبقا) الصفائح) (- (18 (- (40«

»واملرفقة بالساخن()؛

...........................................  19(-(40«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)

تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ذي الحجة)1441 )19)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

صادر) (2335.20 ق ار لوزي  االقسصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)

بس ديد السدابي1) ()(1(1 تبس 17) ((((  (88( حن حم 8) ((( في)

املؤقسة ضد ارتفاع أتعار املطه ات الكمولية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

رقم)986.20)الصادر في)21)من رجب)1441 )16)مارس)2020()باتخاذ)

تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية)؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي

املادة األولى

تمدد لستة))6()أشهر ابتداء)من)16)سبتمبر)2020)التدابير املؤقتة)

ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية املتخذة بموجب قرار وزير)

من) (21 الصادر في) (986.20 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)

رجب)1441 )16)مارس)2020()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من محرم)1442 )11)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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اتسدراك خطإ وقع بالج يدة ال ت ية عدد 6725   بساريخ 8 ربيع األول 881) ))) نوف 17 8)1)( الصفمسان )919 و9193 

1440 محرم) (10 في) الصادر  (2991.18 رقم) العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية) ()2018 سبتمبر) (20(

.2018-2017

بدال حن):

حلحق

الئمة حسالك السكوين املعس دة ب ؤتسات السعليم العالي الخاص)

حسب املدينة وحقل السكوين ب تم السنة الجاحعية)2018-2017

حدينة الدارالبيضاء

حقل):)التسيير-)التدبير-)التجارة-)التواصل

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

حقل):)علوم املهندس-)العلوم والتقنيات

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

حقل):)علوم الصحة

ال قم 

الت1تيبي
اتم املؤتسة

تس ية حسالك السكوين

)باللغة الع بية(

تس ية حسالك السكوين

)باللغة الف نسية(
حددها

تاريخ انتهاء حدة 

اعس ادها

(
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
..................................................................

(
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
................................................................

3
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
..........................................................

8
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
............................................................

5
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
............................................................

6
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبضاء
.................................................................

1
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة للجامعة 

الدولية للدارالبيضاء
............................................................

8
املدرسة الدولية  للصحة العمومية التابعة 

للجامعة الدولية للدارالبيضاء
........................................................

9
املدرسة الدولية  للصحة العمومية التابعة 

للجامعة الدولية للدارالبيضاء
....................................................
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(1
كلية طب األسنان التابعة للجامعة الدولية 

للدارالبيضاء
....................................................

((
الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة 

للجامعة الدولية للدارالبيضاء
....................................................

((.......................................................................................................................

(3.......................................................................................................................

(8
كلية الصيدلة التابعة للجامعة الدولية 

للدارالبيضاء
....................................................

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

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

يق أ):
حلحق

الئمة حسالك السكوين املعس دة ب ؤتسات السعليم العالي الخاص)
حسب املدينة وحقل السكوين ب تم السنة الجاحعية)2018-2017

حدينة الدارالبيضاء

حقل):)التسيير-)التدبير-)التجارة-)التواصل

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

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

حقل):)علوم املهندس-)العلوم والتقنيات

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

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

حقل):)علوم الصحة

اتم املؤتسةال قم الت1تيبي
تس ية حسالك السكوين

)باللغة الع بية(
تس ية حسالك السكوين
)باللغة الف نسية(

حددها
تاريخ انتهاء حدة 

اعس ادها

(
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

(
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

3
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

8
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

....................................................
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5
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

6
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

1
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة 

لجامعة محمد السادس لعلوم 
الصحة

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

8
املدرسة الدولية  للصحة العمومية 

التابعة لجامعة محمد السادس 
لعلوم الصحة

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

9
املدرسة الدولية  للصحة العمومية 

التابعة لجامعة محمد السادس 
لعلوم الصحة

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

(1
كلية طب األسنان التابعة لجامعة 

محمد السادس لعلوم الصحة
....................................................

((
الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة 

للجامعة الدولية للدارالبيضاء
....................................................

((...........................................................................................................

(3...........................................................................................................

كلية الصيدلة التابعة لجامعة 8)
محمد السادس لعلوم الصحة

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

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

...............................................................................................................
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نصوص خاصة

ح تو8 رقم)2.20.504)صادر في)8))حن حم 8))88) )3)تبس 17)1)1)) 
باملوافقة على السص يم والنظا8 املسعلق به املوضوعين لتهيئة)
ح كز ج اعة حجي بإقليم الصوي ة وباإلعالن أن في ذلك حنفعة)

عاحة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 
1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 
)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 
)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)29)مارس)2018)؛

إلى فاتح  من  مجي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 
30)يوليو)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  مجي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)7)أغسطس)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)4)مارس)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)AUESS/P.A/02/2018)والنظام املتعلق)
به املوضوعين لتهيئة جماعة مجي بإقليم الصويرة وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة مجي تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من محرم)1442 )3)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ح تو8 رقم)2.20.608)صادر في6))حن حم 8))88) )15)تبس 17)1)1)) 
 (839 حم 8) حن  ((3 بساريخ) (2.17.367 رقم) امل تو8  بسغيي1 
)8)أكسوب )1)1)()بسعيين أعضاء)حجلس إدارة الصندوق الوطني)

للض ان االجس اعي.

رئيس الحكومة ،

من (13 في) الصادر  (2.17.367 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 
محرم)1439 )4)أكتوبر)2017()بتعيين أعضاء)مجلس إدارة الصندوق)

الوطني للضمان االجتماعي،)كما تم تغييره)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  املرسوم  من  األولى  املادة  ملقتضيات   تغييرا 
()2017 أكتوبر) (4(  1439 من محرم) (13 في) الصادر  (2.17.367 رقم)
الصندوق) إدارة  ليلى بوفوس عضوا رسميا بمجلس  السيدة  تعين 
ملا) وذلك  العيا�شي تراص،) للسيد  الوطني للضمان االجتماعي خلفا 
تبقى من مدة العضوية بهذا املجلس املحددة في ثالث سنوات تبتدئ من)

12)أكتوبر)2017.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير الشغل واإلدماج املنهي.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.



عدد)6918 - 28)محرم)1442 )17)سبتمبر)2020(الجريدة الرسمية   8836

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2249.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تيدي قاتم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

جمادى من  (28 في) الصادر  (2.85.906 رقم) املرسوم   وعلى 

1988()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم) يناير) (19( 1408 األولى)

بإقليم) الخاصة  الدولة  للفالحة من أمالك  أو قابلة  أراض فالحية 

سيدي قاسم)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم إلى السيدة حرية مزميز القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  زيرارة  بتجزئة  املحدثة  مكرر  (3 رقم) الخاصة 

قاسم، سيدي  بإقليم  زيرارة  بجماعة  »الوداد«) الزراعي)  اإلصالح 

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا  املسلمة 

رقم)2.85.906)الصادر في)28)من جمادى األولى)1408 )19)يناير)1988(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2250.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تيدي قاتم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم امللكي رقم)486.66)الصادر في)15)من ربيع األول)1386 

)4)يوليو)1966()بتحديد الئحة الفالحين املوزعة عليهم قطع من أراض)

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليمي بني مالل)

والقنيطرة)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم إلى السيد بنعامر بوشتى القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

162)املحدثة بتجزئة سيدي محمد بن احمد والواقعة) الخاصة رقم)

بإقليم زيرارة  بجماعة  »املحمدية«) الزراعي) اإلصالح   بتعاونية 

سيدي قاسم،)املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم امللكي املشار إليه)

أعاله رقم)486.66)بتاريخ)15)من ربيع األول)1386 )4)يوليو)1966(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



8831الجريدة الرسمية عدد)6918 - 28)محرم)1442 )17)سبتمبر)2020( 

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2251.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تيدي قاتم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1417 من رجب) (20 في) الصادر  (2.86.782 رقم) املرسوم   وعلى 

 )2)ديسمبر)1996()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)7)مارس)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) الفالحية من  القطعة  النغات خديجة  السيدة  إلى  تسلم 

والواقعة) الكداري  دار  بتجزئة  املحدثة  (23 رقم) الخاصة  الدولة 

بجماعة سيدي الكامل بإقليم »املصباح«)  بتعاونية اإلصالح الزراعي)

على املرسوم املشار إليه) املسلمة سابقا لزوجها بناء) سيدي قاسم،)

أعاله رقم)2.86.782)الصادر في)20)من رجب)1417 )2)ديسمبر)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2252.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تاونات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)10)أكتوبر)1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�شي)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)أبريل)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم إلى السيد عبد السالم الكحيل القطعة الفالحية من أمالك)

27)املحدثة بتجزئة املكانسة والواقعة بتعاونية) الدولة الخاصة رقم)

اإلصالح الزراعي)»السمارة«)بجماعة املكانسة بإقليم تاونات،)املسلمة)

سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.78.201)بتاريخ)

7)ذي القعدة)1398 )10)أكتوبر)1978(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2253.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تاونات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

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

األرا�شي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)أبريل)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  البوزياني  جمال  السيد  إلى  يسلم 

بتعاونية) والواقعة  تيسة  بتجزئة  املحدثة  (16 رقم) الخاصة  الدولة 

تاونات،) بإقليم  الواد  راس  بجماعة  »السالم«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.646 

بتاريخ)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

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

 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2254.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تاونات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله   إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

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

األرا�شي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)أبريل)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم إلى السيد رشيد حميمن القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

املحدثة بتجزئة تيسة والواقعة بتعاونية اإلصالح) (17 الخاصة رقم)

الزراعي)»السالم«)بجماعة راس الواد بإقليم تاونات،)املسلمة سابقا)

الصادر في) (2.76.646 على املرسوم املشار إليه أعاله رقم) ألبيه بناء)

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



8839الجريدة الرسمية عدد)6918 - 28)محرم)1442 )17)سبتمبر)2020( 

ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والسن ية الق وية واملياه والغابات)
 ((1(1 )88) )6))أغسطس) 6)حم 8) رقم)2255.20)صادر في)

يق�شي بتسليم قطعة فالحية حن أحالك الدولة الخاصة ألحد)

ورثة امل نوحة له تابقا بإقليم تطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 
املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)
1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله   إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.459)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

)20)ديسمبر)1972()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�شي)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)31)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم إلى السيدة الحاجة عبد الغفور القطعة الفالحية من أمالك)

والواقعة) العايدي  سيدي  بتجزئة  املحدثة  (2 رقم) الخاصة  الدولة 

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»الفتح«)بجماعة مزامرة الجنوبية بإقليم)

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

رقم)2.72.459)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)محرم)1442 )26)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 حق ر لوزي  السجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء رقم 1689.20 صادر في 8) حن حم 8 )88) )3 تبس 17 1)1)( بالسخلي عن 
حلكية القطع األرضية الالزحة لبناء تد تيداس بإقليم الخ يسات

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.455)الصادر في)28)من رمضان)1436 )15)يوليو)2015()بإعالن أن املنفعة العامة تق�شي ببناء)سد))
تيداس بإقليم الخميسات)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.654)الصادر في)12)من صفر)1439))فاتح نوفمبر)2017()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)سد)
تيداس بإقليم الخميسات)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.507)الصادر في)29)من ذي الحجة)1441 )19)أغسطس)2020()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)
سد تيداس بإقليم الخميسات)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)6)مارس إلى)6)ماي)2019)بجماعة تيداس بإقليم الخميسات)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

 1/5000 يتخلى عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)
املضافة إلى أصل هذا املقرر):
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من محرم)1442 )3)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

اإلذن ب  ارتة الهندتة املع ارية

في صادر  (2256.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
20)من ذي الحجة)1441 )10)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4611 
للسيد بدر فريحي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من الجامعة)
بتاريخ بنيجني نوفكورد بروسيا  املعمارية واملدنية  للهندسة   الوطنية 
الهندسة) ويزاول  معماري  مهندس  يحمل صفة  أن  (،2014 يوليو) (7
بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الجديدة.
*

*  *
في صادر  (2257.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
تحت) يرخص  ()2020 أغسطس) (19(  1441 الحجة) ذي  من  (29
معماري) مهندس  لدبلوم  الحاملة  جوال  هدى  للسيدة  (4612 عدد)
بتاريخ البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من   مسلم 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2019 مارس) (14
بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

طنجة.
*

*  *

في صادر  (2258.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 4613 عدد) تحت  يرخص  ()2020 أغسطس) (25(  1442 محرم) (5
مسلم) معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  مجيدي  سلمى  للسيدة 
بتاريخ البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة   من 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2019 مارس) (14
بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في صادر  (2259.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
29)من ذي الحجة)1441 )19)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4614 
من) معماري مسلم  مهندس  لدبلوم  الحامل  الحري�شي  للسيد محمد 
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)20)ديسمبر)2019،)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة طنجة.

*
*  *
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في صادر  (2260.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4615 عدد) تحت  يرخص  ()2020 أغسطس) (25(  1442 محرم) (5

معماري) مهندس  لدبلوم  الحاملة  املنصوري  يسرى  للسيدة 

بتاريخ بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من   مسلم 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2019 يونيو) (21

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر  (2261.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

4)محرم)1442 )24)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4616)للسيد)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الجمالي  خليل 

أن) (،2018 فبراير) (12 البوليتقنية الخاصة ابن خلدون بتونس بتاريخ)

بالقطاع) املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (2262.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5)محرم)1442 )25)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4617)للسيد)

عادل بنمنصور الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

بتاريخ) بتونس  قرطاج  بجامعة  والتعمير  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

الهندسة) ويزاول  معماري  مهندس  يحمل صفة  أن  (،2016 مارس) (3

بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر  (2263.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5)محرم)1442 )25)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4618)للسيدة)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  السايغ  هبة 

بتاريخ) للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

2019،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) 24)ديسمبر)

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *

في صادر  (2264.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5)محرم)1442 )25)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4619)للسيدة)
املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  عينين  ملياء)
بتاريخ) للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 
2019،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) 24)ديسمبر)
بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في صادر  (2265.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
4)محرم)1442 )24)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4620)للسيد)
املدرسة) معماري مسلم من  مهندس  لدبلوم  الحامل  الفارس  محمد 
(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر  (2266.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
4)محرم)1442 )24)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4621)للسيد)
محمد فاضل والزين الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (2267.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
4)محرم)1442 )24)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4622)للسيدة)
سكينة تاودي بنشقرون الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)14)مارس)2019،)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر  (2268.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5)محرم)1442 )25)أغسطس)2020()يرخص تحت عدد)4623)للسيد)
عمر العيا�شي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)
أن يحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تازة.


