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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.710صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر )2020

رسم ما يلي :

بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري

الباب األول

في املياه الخاضعة للوالية الوطنية.

أحكام عامة
املادة األولى

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.08الصادر في  21من رجب 1438
( 19أبريل  )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.14.84الصادر في  25من ذي
الحجة  20( 1435أكتوبر  )2014بتحديد اختصاصات مفتشية
البحرية امللكية في مجاالت الهيدروغرافية وعلم املحيطات
والخرائطية البحرية ،ال سيما املادة الرابعة منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في
 26من محرم  2( 1393مارس  )1973املتعلق بالبحر اإلقليمي للمملكة
املغربية ،كما وقع تغييره وتتميمه ،ال سيما الفصل الثالث منه ؛
وعلى القانون رقم  1.81املتعلق باملنطقة االقتصادية الخالصة
والجرف القاري للمملكة املغربية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.179بتاريخ  3جمادى اآلخرة  8( 1401أبريل  )1981كما
وقع تغييره وتتميمه ،ال سيما الفصل  12منه ؛
واعتبارا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املوقعة في
منتغوباي بتاريخ  10ديسمبر  ،1982الصادر بنشرها الظهير الشريف
رقم  1.04.134بتاريخ  17من جمادى األولى  23( 1429ماي ،)2008
ال سيما الجزء الثالث عشر منها ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  25من صفر 1442
( 13أكتوبر  )2020؛
وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  26من صفر 1442
( 14أكتوبر ،)2020

تطبيقا ألحكام املادة  4من الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  ،1.14.84تمنح املوافقة املسبقة ألنشطة البحث العلمي في
مجاالت الهيدروغرافية وعلم املحيطات والخرائطية البحرية التي
تجرى في املياه الخاضعة للوالية الوطنية في شكل ترخيص ،يشار إليه
بعده ب «ترخيص البحث العلمي البحري» أو «الترخيص» ،من قبل
إدارة الدفاع الوطني ،بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية املنصوص
عليها في املادة  21أدناه ،وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات
املحددة بموجب هذا املرسوم.
املادة 2
تخضع ملقتضيات هذا املرسوم جميع أنشطة البحث العلمي
البحري ،ال سيما املالحظة واالستكشاف ودراسة الوسط البحري
املرتبطة بمجاالت الهيدروغرافية وعلم املحيطات والخرائطية
البحرية ،بما فيها جمع وتحليل املعطيات املنجزة في البحر بواسطة
سفينة أو طائرة أو باستخدام أية معدات أخرى ثابتة أو طافية
أو عائمة منجرفة.
ال يمكن أن تستفيد من ترخيص البحث العلمي البحري سوى
األنشطة املشار إليها أعاله ،املنجزة حصرا ألغراض سلمية ،بهدف
اكتساب املعارف حول العمليات والظواهر الطبيعية التي تحصل في
الوسط البحري وفي أعماق البحار.
املادة 3
ال يمكن منح أي ترخيص للبحث العلمي البحري ،إذا كان من شأن
أنشطة البحث العلمي البحري أن تضر أو توجه ضد سيادة اململكة
املغربية أوأمنها أوسالمتها أومصالحها.
املادة 4
يعتبر الترخيص ممنوحا من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي
البحري اآلتي بيانها:
 - 1أنشطة البحث العلمي البحري املنجزة من طرف أو بمبادرة من
املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إطار مهامه املنصوص عليها
في املادة  3من القانون رقم  48.95القا�ضي بإحداث املعهد الوطني
للبحث في الصيد البحري ؛
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 - 2أنشطة قياس وتجميع وتحليل املعطيات املرتبطة بالوسط
البحري من أجل إنشاء وتدبير واستغالل املنشآت املينائية والبحرية  ،
وكذا من أجل حماية املجال البحري العمومي املنجزة من طرف
أو بمبادرة من :
• قطاع التجهيز بالنسبة لالختصاصات املنوطة به بمقت�ضى
املرسوم رقم  2.19.1094الصادر في  2رجب 1441
( 26فبراير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة
التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء ؛
• الوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة للمهام املنوطة بها بمقت�ضى
املادة  33من القانون رقم  15.02املتعلق باملوانئ وبإحداث
الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل املوانئ ،كما تم
تغييره وتتميمه؛
• الوكالة الخاصة طنجة-املتوسط بالنسبة للمهام املنوطة بها
بمقت�ضى املادة  2من املرسوم بقانون رقم  2.02.644الصادر
في  2رجب  10( 1423سبتمبر  )2000القا�ضي بإحداث
املنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر األبيض املتوسط،
املصادق عليه بالقانون رقم  60.02الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.03.25بتاريخ  20من محرم 1424
( 24مارس  )2002؛
• كل هيئة عمومية أخرى مشابهة تناط بها اختصاصات في
مجاالت إنشاء وتدبير واستغالل املنشآت املينائية والبحرية،
وكذا حماية املجال البحري العمومي ،بمقت�ضى القوانين
واألنظمة الجاري بها العمل.
 - 3أنشطة البحث العلمي البحري املنجزة من طرف أو بمبادرة
من املكتب الوطني للهيدروكربورات واملعادن بالنسبة للمهام املنوطة
به بمقت�ضى املادة  2من القانون رقم  33.01القا�ضي بإحداث املكتب
الوطني للهيدروكاربورات واملعادن.
 - 4أنشطة البحث العلمي البحري املنجزة من طرف أو بمبادرة
من املعهد العالي للدراسات البحرية في إطار مهامه املنصوص عليها
في املادة  2من املرسوم رقم  2.12.623الصادر في  8شعبان 1434
( 17يونيو  )2013املتعلق بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات
البحرية.
تخبر الهيئة الوطنية املعنية ،شهرا واحدا ( )1على األقل قبل
االنطالق الفعلي ألنشطة البحث العلمي البحري املنصوص عليها في
هذه املادة ،إدارة الدفاع الوطني بالتاريخ واملكان املحددين لبداية هذه
األنشطة .ويرفق هذا اإلخبار بوصف مشروع البحث.
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يمكن إلدارة الدفاع الوطني ،عند االقتضاء ،إبالغ الهيئة الوطنية
املعنية بكل اعتراض أو تقييد أو مالحظة حول مشروع البحث.
عند نهاية أنشطة البحث العلمي البحري ،توافي الهيئة املعنية إدارة
الدفاع الوطني ،بناء على طلب من هذه األخيرة ،بالنتائج واملعطيات
والتقارير املتعلقة بأنشطة البحث املنجزة.

الباب الثاني
البحث العلمي البحري املنجزمن طرف األشخاص
االعتباريين الخاضعين للقانون املغربي أو األشخاص
الذاتيين حاملي الجنسية املغربية
املادة 5
يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون املغربي وكل شخص
ذاتي حامل للجنسية املغربية ،غير الهيئات املشار إليها في املادة 4
أعاله ،يرغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري ،أن يوجه طلب
ترخيص إلى إدارة الدفاع الوطني ،ثالثة ( )3أشهر  على األقل ،قبل
التاريخ املرتقب لبداية أنشطة البحث املذكورة.
يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا ملشروع
البحث يحرر وفق النموذج امللحق بهذا املرسوم ،والوثائق املتعلقة
به ،وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه
باالمتثال للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ولاللتزامات املترتبة
عن تطبيق املادة  11أدناه.
يودع طلب الترخيص وامللف املرفق به لدى إدارة الدفاع الوطني
مقابل وصل استالم.
املادة 6
تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل شهرين ( ،)2يحتسب ابتداء
من تاريخ توصلها بطلب الترخيص   ،من أجل منح صاحب الطلب
الترخيص أو تبليغه رفضها منحه هذا الترخيص.
املادة 7
يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري البيانات التي تمكن
من تحديد هوية املستفيد منه ،وبرنامج البحث املعني ،والوسائل
واملنشآت واملعدات املستعملة من أجل إنجاز األنشطة املقررة ،وكذا
النطاق الجغرافي املرخص فيه بإنجاز هذه األنشطة ووسائل االتصال
واإلرسال املزمع استعمالها.

6686

الجريدة الرسمية

يحدد ترخيص البحث العلمي البحري شروط استعماله ،والسيما
املتطلبات الخاصة و/أو قيود االستعمال الواجب احترامها .ويشير
الترخيص إلى التاريخ املرتقب لبداية أنشطة البحث ومدة صالحيته.
يحدد الترخيص طبيعة املعطيات ،وعند االقتضاء ،العينات
الواجب إرسالها إثر نهاية أنشطة البحث ،وكذا كيفيات وآجال هذا
اإلرسال والهيئات املوجه إليها.
يمكن ،العتبارات تتعلق باألمن أو بالدفاع الوطنيين ،أن ينص
الترخيص على شروط أو قيود تتعلق بنشر املعلومات املتحصل عليها
خالل أنشطة البحث العلمي البحري.
املادة 8
يعتبر ترخيص البحث العلمي البحري شخصيا ،وال يمكن تفويته
بأي حال من األحوال.
املادة 9
يجب على املستفيد من الترخيص أن يخبر ،كتابة وفورا ،إدارة
الدفاع الوطني بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني ألنشطة
البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها ،ويمكن إلدارة الدفاع
الوطني  ،بناء على هذه املعلومات ،أن تقوم بإعادة دراسة امللف ،وعند
الضرورة ،بمراجعة الترخيص املذكور أو سحبه  .
املادة 10
إذا تبين ،خالل مدة صالحية ترخيص البحث العلمي البحري،
أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك املضمنة في امللف
املرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص املذكور ،أمكن إلدارة الدفاع
الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم
توضيحات ،داخل أجل معقول تحدده اعتبارا ألوجه عدم املطابقة
والطابع االستعجالي للوضع.
إذا لم يتم تقديم التوضيحات املطلوبة عند انصرام األجل
املذكور أعاله ،أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم
املطابقة ،يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر إلدارة الدفاع الوطني.
في حالة تعليق الترخيصُ ،يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة
الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم املطابقة .إذا لم يتم تصحيح
أوجه عدم املطابقة عند انصرام األجل املذكور ،يتم سحب الترخيص.
ُيسحب ترخيص البحث العلمي البحري فورا ،دون أي تعليق
مسبق ،في حالة عدم احترام شرط واحد أو أكثر من الشروط
األساسية التي تم على أساسها منح الترخيص ،أو إذا أدلى املستفيد من
الترخيص بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول
على الترخيص املذكور.
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يمكن إلدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث
العلمي العتبارات تتعلق باألمن أو بالدفاع الوطنيين.
باستثناء حاالت االستعجال القصوى ،يتم اتخاذ مقررات تعليق
أو سحب الترخيص املنصوص عليها في هذا الباب ،بعد استطالع
رأي اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة  21أدناه .ويجب ،في
جميع األحوال ،إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب
تراخيص البحث العلمي البحري.
يترتب على سحب الترخيص إزالة املنشآت واملعدات املستعملة في
أنشطة البحث فورا.
يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري ألنشطة البحث
العلمي البحري.
املادة 11
يجب على املستفيد من الترخيص ،فور االنتهاء من أنشطة البحث
العلمي في البحر ،القيام بما يلي:
 - 1إزالة املنشآت واملعدات املستعملة في أنشطة البحث وفق
شروط السالمة املطلوبة ؛
 - 2تقديم التقارير األولية املتعلقة بالبحث ؛
 - 3تقديم املعطيات املحصل عليها في إطار أنشطة البحث ،وكذا
وسائل استغاللها ؛
 - 4تمكين الهيئات الوطنية املشار إليها في الترخيص ،بطلب منها،
من الولوج إلى العينات املحصل عليها في إطار مشروع البحث ،وعند
االقتضاء تقديم العينات التي تقبل التجزئة دون أن تتعرض قيمتها
العلمية للضرر.
يجب على املستفيد من الترخيص ،بعد نهاية أشغال البحث ،أن
يقدم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج وخالصات البحث  .
توجه املعطيات والتقارير والنتائج ،على نفقة املستفيد من
الترخيص ،مباشرة إلى إدارة الدفاع الوطني التي تتولى توزيعها على
الهيئات الوطنية املعنية .ويجب تقديم املعطيات والتقارير والنتائج
املذكورة في صيغتها الرقمية ،إن وجدت.

الباب الثالث
أنشطة البحث العلمي البحري املنجزة من طرف دولة
أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
املادة 12
يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة
البحث العلمي البحري في املياه الخاضعة للوالية الوطنية أن تقدم
طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية،
ستة ( )6أشهر على األقل ،قبل التاريخ املرتقب لبداية أنشطة البحث
العلمي البحري.
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ُيقدم كل طلب ترخيص يهم أنشطة البحث العلمي البحري التي
ُيرتقب إنجازها من طرف شخص اعتباري أجنبي من طرف الدولة
التي يحمل جنسيتها ،تحت طائلة عدم قبول الطلب.
املادة 13
يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا ملشروع البحث
يحرر وفق النموذج امللحق بهذا املرسوم ،والوثائق املتعلقة به ،وكذا
التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه باحترام املبادئ
وااللتزامات املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،
السيما املواد  240و 248و 249منها ،وكذا باحترام القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل في اململكة املغربية.
عالوة على ذلك ،يجب على صاحب طلب الترخيص أن يبين التدابير
التي اتخذها قصد ضمان مشاركة الهيئات املغربية في أنشطة البحث
العلمي البحري موضوع طلب الترخيص ،و لتمكين الدولة املغربية
من تعيين من يمثلها على متن السفن والطائرات ومختلف القوارب
أو الزوارق األخرى أو على منشآت البحث العلمي البحري ،دون أن
يترتب عن ذلك أي مشاركة في التكاليف.
املادة 14
تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة ( )4أشهر ،يحتسب
ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب املوجه إليها عن طريق السلطة
الطلب
صاحب
الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ،من أجل منح
ِ
ِ
َ
الترخيص أو تبليغه رفضها تسليمه هذا الترخيص.
يمكن إلدارة الدفاع الوطني أن تطلب ،من أجل دراسة امللف،
تزويدها بكل املعلومات أو البيانات اإلضافية املتعلقة بمشروع
البحث.
املادة 15
يمكن إلدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في
الحاالت التالية:
 - 1إذا كانت املعلومات املصرح بها حول طبيعة أو أهداف البحث
غير صحيحة ؛
 - 2إذا كانت طبيعة املشروع أو أهدافه تتعارض مع املبادئ التي
تقرها اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أو القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل في اململكة املغربية؛
 - 3إذا لم يف صاحب الطلب بالتزاماته تجاه اململكة املغربية في
شأن مشاريع أبحاث علمية بحرية سابقة.
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املادة 16
يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
 البيانات التي تمكن من تحديد هوية املستفيد منه ؛ مدة صالحيته ؛ التاريخ املرتقب لبداية أنشطة البحث ؛ النطاق الجغرافي املرخص فيه بإنجازأنشطة البحث ؛ برنامج البحث واملعلومات املتعلقة بالوسائل واملنشآت واملعداتووسائل االتصال واإلرسال املزمع استعمالها من أجل إنجاز
أنشطة البحث ؛
 شروط استعمال الترخيص واملتطلبات الخاصة و/أو قيوداالستعمال الواجب احترامها ؛
 الهيئات الوطنية املعينة للمشاركة ،عند االقتضاء ،في أنشطةالبحث ؛
 طبيعة املعطيات والعينات والنتائج والتقارير الواجب إرسالهاوالهيئات الوطنية املوجهة إليها ؛
 الشروط أو القيود املتعلقة بنشر املعلومات املحصل عليها خاللأنشطة البحث العلمي البحري ،عند االقتضاء.
ُيوجه الترخيص إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية
التي تبلغه إلى صاحب الطلب.
يعتبر الترخيص شخصيا ،وال يمكن تفويته بأي حال من األحوال.
املادة 17
يجب على املستفيد من الترخيص أن يخبر ،كتابة وفورا ،السلطة
الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على
الجدول الزمني ألنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها،
التي تبلغه إلى إدارة الدفاع الوطني .وتقوم إدارة الدفاع الوطني،
بناء على هذه املعلومات ،بإعادة دراسة امللف ،ويمكنها منح ترخيص
جديد .ويتعين في انتظار الحصول على الترخيص الجديد ،تعليق جميع
أنشطة البحث الجارية.
املادة 18
إذا تبين ،خالل مدة صالحية الترخيص ،أن شروط تنفيذ أنشطة
البحث غير مطابقة لتلك املضمنة في امللف املرفق بطلب الترخيص
أو في الترخيص املذكور ،أمكن إلدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا
للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات ،داخل أجل معقول
تحدده ،اعتبارا ألوجه عدم املطابقة والطابع االستعجالي للوضع.
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إذا لم يتم تقديم التوضيحات املطلوبة ،عند انصرام األجل
املذكور أعاله ،أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم
املطابقة ،يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر إلدارة الدفاع الوطني.
في حالة تعليق الترخيصُ ،يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة
الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم املطابقة .إذا لم يتم تصحيح
أوجه عدم املطابقة عند انصرام األجل املذكور ،يتم سحب الترخيص.
ُيسحب الترخيص  ،فورا ،دون أي تعليق مسبق ،إذا لم يعد شرط
واحد أو أكثر من الشروط األساسية التي ُمنح على أساسها الترخيص
مستوفا ،أو إذا أدلى املستفيد من الترخيص بمعطيات أو معلومات
خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على الترخيص املذكور.
يمكن إلدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث
العلمي العتبارات تتعلق باألمن أو بالدفاع الوطنيين.
باستثناء حاالت االستعجال القصوى ،يتم اتخاذ مقررات تعليق
أو سحب الترخيص املنصوص عليها في هذا الباب ،بعد استطالع
رأي اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة  21أدناه .ويجب ،في
جميع األحوال ،إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب
تراخيص البحث العلمي البحري.
يترتب على سحب الترخيص إزالة املنشآت واملعدات املستعملة في
أنشطة البحث ،فورا.
يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري ألنشطة البحث
العلمي البحري.
املادة 19
يجب أن يستفيد الباحثون املغاربة املوجودون على متن السفن،
إسوة بنظرائهم األجانب ،من نفس الوضعية وظروف العيش .ويجب،
عالوة على ذلك ،السماح لهم باملشاركة في جميع األنشطة العلمية
وتمكينهم من االطالع على املعطيات والعينات والنتائج.
املادة 20
يجب على املستفيد من الترخيص ،فور االنتهاء من أنشطة البحث
العلمي في البحر القيام بما يلي :
 - 1إزالة املنشآت واملعدات املستعملة في أنشطة البحث وفق
شروط السالمة املطلوبة ؛
 - 2تقديم التقارير األولية املتعلقة بالبحث ؛
 - 3تقديم املعطيات املحصل عليها في إطار أنشطة البحث ،وكذا
وسائل استغاللها ؛
 - 4اإلدالء بتقييم وتفسير للمعطيات والعينات ونتائج البحث.

عدد 19 - 6932ألا عيبر 19ر (( 19بمفون (5ن ((5

يجب على املستفيد من الترخيص ،بعد نهاية أشغال البحث ،أن
يقدم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج وخالصات البحث.
توجه التقارير واملعطيات والنتائج عن طريق القناة الدبلوماسية،
على نفقة املستفيد من الترخيص ،إلى إدارة الدفاع الوطني التي تقوم
بتوزيعها على الهيئات الوطنية املعنية.
يجب إرسال العينات املحصل عليها في إطار املشروع ،وعند
االقتضاء ،تلك التي تقبل التجزئة دون تعرض قيمتها العلمية للضرر،
مباشرة إلى الهيئات املبينة في ترخيص البحث العلمي البحري.
يجب أن تقدم التقارير واملعطيات والنتائج املشار إليها أعاله بلغة
من اللغات التالية :العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية ،وفي صيغتها
الرقمية ،إن وجدت.

الباب الرابع
اللجنة الوطنية للبحث العلمي في مجاالت الهيدروغرافية
وعلم املحيطات والخرائطية البحرية
املادة 21
تحدث لجنة وطنية للبحث العلمي في مجاالت الهيدروغرافية
وعلم املحيطات والخرائطية البحرية ،يشار إليها في هذا املرسوم
«باللجنة الوطنية» ،تتولى :
 إبداء الرأي في شأن منح تراخيص البحث العلمي البحري أو تعليقهاأو سحبها ؛
 إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذاتالصلة بالبحث العلمي البحري ؛
 تقديم كل مقترح من شأنه تطوير املنظومة الوطنية ملنح ومراقبةتراخيص البحث العلمي البحري.
املادة 22
تتألف اللجنة الوطنية من األعضاء التالي بيانهم :
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ،رئيسا؛ ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ؛ ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري ؛ ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحثالعلمي ؛
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 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز؛ ممثل عن مفتشية البحرية امللكية ؛ ممثل عن الدرك امللكي.تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
بدعوة من رئيسها.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص ،يرى فائدة في
مشاركته ،لحضور أشغال اللجنة.
تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة الوطنية.
تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية بموجب نظام داخلي.
املادة 23
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،والسلطة الحكومية
املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ،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  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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ملحق باملرسوم رقم  2.20.710الصادر في  10ربيع األول 1442
( 27أكتوبر  )2020بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص
البحث العلمي البحري في املياه الخاضعة للوالية الوطنية

وصف مشروع البحث العلمي البحري
الجزء األول
(مشترك بين كافة أصحاب طلبات تراخيص البحث العلمي البحري
سواء الوطنيين أو األجانب)
 - 1معلومات عامة :
 1.1اسم املشروع :

 2.1املؤسسة أو املؤسسات الراعية للمشروع :
 االسم : العنوان : -اسم املدير :

 3.1الباحث املسؤول عن املشروع :
 االسم : البلد : -املؤسسة التابع لها :

وقعه بالعطف :
وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

 -العنوان :

واملغاربة املقيمين بالخارج،

 -الهاتف :

اإلمضاء  :ناصربوريطة.

 -الفاكس :

وزيرالفالحة والصيد البحري

 -البريد اإللكتروني :

والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

 -موقع األنترنيت :

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

 -السيرة الذاتية والصورة (ترفق) :

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

 4.1الهيئة أو الهيئات املغربية املشاركة في املشروع :

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

 املؤسسة : -العنوان :

*
*

 -االسم :

*

 -الهاتف :
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 -الفاكس :

 -السرعة املتوسطة والسرعة القصوى :

 -البريد اإللكتروني :

 -رمز االتصال :

 -موقع األنترنيت :

 رقم  INMARSATوطريقة وإمكانية التواصل (بما فيهاترددات الحاالت العاجلة) :

 - 2وصف املشروع :
 1.2طبيعة وأهداف املشروع :

 -اسم الربان:

 2.2إذا تعلق األمر بمشروع يندرج ضمن برنامج أو مشروع عام،
بيان اسم املشروع والهيئة املسؤولة عن تنسيقه:

 -عدد أعضاء الطاقم وأسماؤهم وجنسياتهم ،إن توفرت :

 3.2مشاريع بحث تم إنجازها أو مرتقبة ذات الصلة بطبيعة
املشروع وأهدافه:
 4.2منشورات سابقة ذات الصلة باملشروع:
 - 3النطاق الجغرافي :
 1.3تحديد النطاق الجغرافي املرتقب إلنجازاملشروع (اإلحداثيات
الجغرافية ،بما فيها اإلحداثيات الجغرافية للمسالك ونقاط
املروراملرتقبة) :
 2.3إرفاق خريطة أو خرائط بسلم مالئم (صفحة واحدة ،عالية
الدقة) تحدد النطاق الجغرافي املرتقب إلنجاز األشغال ،وإن
أمكن ،موقع وعمق محطات أخد العينات ،ومسار خطوط
املسح البحري وتحديد مواقع املنشآت واملعدات.
  - 4املنهجية والوسائل املزمع استعمالها :
 1.4مواصفات السفينة أو السفن :
 -االسم :

 عدد الباحثين وأسماؤهم وجنسياتهم ،إن توفرت : الوثائق ذات الصلة املطلوبة بموجب االتفاقيات واألنظمة الدولية: صورة السفينة : تأمين املسؤولية املدنية : معلومات أخرى مفيدة : 2.4خصائص القوارب أو الزوارق األخرى املزمع استعمالها في
املشروع :
 3.4مواصفات الطائرة :
 االسم : العالمة التجارية /النموذج : الجنسية (دولة العلم) : موقع األنترنيت لالطالع على الرسم البياني واملواصفات التقنية: -مالك الطائرة :

 -النوع /الصنف :

 -املستغل :

 -الجنسية (دولة العلم) :

 -الطول اإلجمالي (باملتر) :

 -رقم التعريف :

 -قوة الدفع :

 -موقع األنترنيت لالطالع على الرسم البياني واملواصفات التقنية :

 -السرعة املتوسطة والسرعة القصوى :

 -مالك السفينة :

 -رقم التسجيل :

 -املجهز:

 -رمزاالتصال :

 -الطول اإلجمالي (باملتر) :

 -طريقة ووسيلة االتصال (بما فيها ترددات الحاالت العاجلة) :

 -الغاطس األق�صى للسفينة (باملتر) :

 -اسم الربان :

 -التنقيل /الحمولة الخام :

 -عدد أعضاء الطاقم وأسماؤهم وجنسياتهم ،إن توفرت :

 -قوة الدفع :

 -عدد الباحثين وأسماؤهم وجنسياتهم ،إن توفرت :

عدد 19 - 6932ألا عيبر 19ر (( 19بمفون (5ن ((5

الجريدة الرسمية

6691

 -خصائص أجهزة الرصد :

 - 8محطات التوقف :

 -معلومات أخرى مفيدة :

 1.8تواريخ التوقف وأسماء موانئ التوقف املرتقبة داخل التراب

 4.4خصائص الطرائق واملعدات العلمية :

الوطني :

 -أنواع العينات والقياسات :

 2.8الحاجيات اللوجيستيكية الخاصة في موانئ التوقف :

 -الطرائق :

 3.8اسم /عنوان/هاتف الوكيل البحري (إن توفرت معلومات

 -املعدات :

تخصه) :

 5.4تحديد طبيعة وكمية املقذوفات التي قد يتم إلقاؤها في الوسط
البحري :
 6.4اإلشارة إلى احتمال القيام بعمليات حفر .في حالة االيجاب،
وجب تحديد طبيعتها وخصائصها :
 7.4اإلشارة إلى احتمال استعمال متفجرات .في حالة اإليجاب،
اإلشارة إلى الصنف ،والعالمة التجارية ،والتركيبة الكيميائية،
والدرجة التجارية ،وطريقة الترتيب ،والطول وعمق التفجيرات،
وترددات التفجير وإحداثياته الجغرافية (خطوط الطول
والعرض) :
 - 5املنشآت واملعدات :
توضيحات تتعلق باملنشآت واملعدات :الخصائص ،واإلحداثيات
الجغرافية ،والعمق ،وتاريخ الوضع واالستعمال واالستعادة وطريقة
استعادتها وجدولها الزمني :
 - 6الجدول الزمني املحدد إلنجازاألنشطة :
 1.6التاريخ املتوقع ألول وصول لسفينة أو سفن البحث
و/أو املعدات األخرى املستعملة إلى منطقة البحث وتاريخ آخر
مغادرة لها تلك املنطقة.
 2.6الجدول الزمني العام إلنجاز أنشطة البحث.

 - 9مشاركة الهيئات الوطنية :
 1.9كيفيات املشاركة في مشروع البحث :
 2.9التواريخ واملوانئ املرتقبة من أجل إركاب /نزول الباحثين
العلميين :
 - 10الولوج إلى املعطيات والعينات ونتائج البحوث :
 1.10التواريخ املرتقبة لتقديم التقريراألولي ،واملعطيات املحصل
عليها ،وتقييم وتفسيراملعطيات ،والتقريرالنهائي :
 2.10الوسائل املرتقبة من أجل تيسير الولوج إلى املعطيات
والنتائج والتقييم (ال سيما صيغتها) وإلى العينات :
 3.10الوسائل املرتقبة من أجل تقديم مساعدة تقنية إلى الهيئات
املغربية املشاركة ،عند االقتضاء ،في أنشطة البحث العلمي
البحري :
 4.10الوسائل املرتقبة من أجل نشر نتائج األبحاث ،عند
االقتضاء :
 - 11معلومات أخرى مطلوبة :

الجزء الثاني

 1.11تحديد كل األذون والتراخيص واالعتمادات والرخص

(خاص بالدول األجنبية وباملنظمات الدولية وبالهيئات األجنبية)

األخرى املطلوبة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية

 - 7التواريخ :
 1.7تاريخ دخول السفينة أو السفن إلى املياه الخاضعة للوالية
الوطنية وخروجها منها ؛
 2.7اإلشارة إلى عدد مرات الدخول والخروج املرتقبة.

املغربية الجاري بها العمل وذات الصلة بمشروع البحث العلمي
البحري املحصل عليها أو التي تم في شأنها تقديم طلب الحصول
عليها.
(االسم والتوقيع ،واملعلومات الالزمة لالتصال بجهة التنسيق)
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قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  507.20الصادر في  10جمادى اآلخرة 1441
( 5فبراير  )2020يتعلق باملواصفات التقنية وكيفيات
استعمال وسائل اإلنقاذ واالتصال التي تمكن سفن الصيد
غير املجسرة أو شبه املجسرة من إرسال إشارات اإلغاثة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.18.103الصادر في  19من جمادى
اآلخرة  25( 1440فبراير )2019بتحديد القواعد العامة التي يجب أن
تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق باإلنقاذ ،وال سيما املادتين
 10و 16منه؛
وبعد استطالع رأي وزارة الداخلية ؛
وبعد استطالع رأي الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري   ،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  10من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.18.103يجب أن تتوفر كل سفينة صيد غير مجسرة على
جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث يستعمل نظام
األقمار الصناعية ( ،)COSPAS SARSATفي حالة اشتغال جيدة.
ويجب أن يستجيب هذا الجهاز للمواصفات اآلتية :
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• أن يتوفر على لوحة لإلشارة ظاهرة تبين اسم الصانع والنموذج
والرقم التسلسلي؛
• أن يكون من نوع «( »PLBجهاز شخ�صي لتحديد املوقع)
أو ما يماثله.
املادة الثانية
تحدد القواعد العامة املنصوص عليها في املادة  16من املرسوم
السالف ذكره رقم  2.18.103والتي يجب أن تستجيب لها سفن الصيد
شبه املجسرة فيما يخص اإلنقاذ على النحو اآلتي :
 - 1بالنسبة لوسائل اإلنقاذ :
• طوق نجاة ،على األقل ،مزود بحبل نجاة طاف ال يقل طوله عن
ثالثين مترا .ويجب أن يتوفر الطوق املذكور على جهاز يرسل
إشارات ضوئية ،عندما تمارس السفينة املالحة ليال ؛
• صدرية نجاة أو سترة نجاة واحدة ،على األقل ،لكل شخص يوجد
على متن السفينة ،مزودة بجهازضوئي فردي ال تقل مدة اشتغاله
عن ست ( )6ساعات .ويجب أن يتم ارتداء الصدرية أو السترة
بصفة دائمة ،خالل عملية اإلبحاروأثناء عمليات الصيد ؛
• بطارية ذات طاقة ذاتية كافية ،مخصصة لشحن أجهزة املالحة ؛
• بوصلة مغناطيسية يمكن استبدالها بجهاز لتحديد املوقع عبر
األقمارالصناعية غيرنفاذة يضمن وظيفة البوصلة ؛
• وسيلة ثابتة أو متحركة إلرسال اإلشارات الصوتية ؛
• مصباح يدوي غيرنفاذ على متن السفينة ؛
• عاكس رادار يتعين تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة
ذات هيكل غيرمعدني.

• أن يكون قادرا على إرسال إنذار اإلغاثة عبر الترددات – 406
 406,1ميجاهرتز( )Mhz؛

 - 2بالنسبة لوسائل االتصال ،جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في
حاالت الحوادث املنصوص عليه في املادة األولى أعاله.

• أن يتم وضعه في مكان سهل الولوج وبعيدا عن تقلبات الظروف
املناخية ؛

املادة الثالثة

• أن يكون سهل اإلزالة يدويا ؛

تتضمن املعلومات املسجلة في جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في
حاالت الحوادث ،على الخصوص ما يلي :

• أن يكون سهل التشغيل يدويا ؛

• اسم السفينة ؛

• أن يحتوي على بطارية ذات طاقة ذاتية تضمن مدة اشتغال تفوق
 24ساعة أو تعادلها ؛

• رقم تسجيل السفينة ؛
• ميناء ربط السفينة ؛

• أن يتوفر على نظام لتحديد املوقع ( )GNSSيالئم ( )GPSأو
(  ) GLONASSأو أي نظام آخرمناسب لتحديد املوقع ؛

• معلومات لالتصال في حالة الطوارئ تبين هوية مجهز السفينة
ورقم هاتفه؛
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• رمزتعريف جهازاإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث ؛
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1771.20صادر 

• الرقم التسلسلي لجهازاإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث.

في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو   )2020بتغيير 

ويجب ،كذلك ،أن يتم تسجيل هذه املعلومات على مستوى قاعدة
بيانات املنظمة الدولية «  »COSPAS SARSATوعلى مستوى « السجل
املغربي ألجهزة اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث» املحدث
لهذا الغرض والذي تمسكه املصلحة املختصة التابعة لقطاع الصيد
البحري .ويتعين ،عندما يطرأ أي تغيير على تغيير هذه املعلومات،
تحيين جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث.

وتتميم قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  2490.17الصادر 

ويجب أن يتم وضع جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت
الحوادث ،أول مرة ،على متن سفينة الصيد من قبل مجهز السفينة
أو ممثله بحضور املصلحة املختصة التابعة ملندوبية الصيد البحري
التابع لها مكان وجود السفينة ،وذلك قصد التأكد من أن الجهاز
املذكور يشتغل بطريقة جيدة ومطابق ملقتضيات هذا القرار.
املادة الرابعة
ال يمكن استعمال جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث
على متن سفينة صيد أخرى غير السفينة التي تم تسجيل معلوماتها
فيه طبقا ملقتضيات املادة  3أعاله.
في حالة ضياع جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت الحوادث،
وجب على مجهز السفينة أو ممثله أن يقدم ،فورا ،تصريحا لدى
مندوبية الصيد البحري التابع لها مكان وجود السفينة.
املادة الخامسة
تعتبر في حالة مخالفة ألحكام الفصل  33املكرر مرتين من امللحق
األول من الظهير الشريف الصادر في  28من جمادى اآلخرة 1337
( 31مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة البحرية ،كما وقع تغييره
وتتميمه ،كل سفينة صيد غير مجسرة أو شبه مجسرة ،تقوم بعملية
اإلبحار ،دون أن تتوفر على جهاز اإلرسال لتحديد املوقع في حاالت
الحوادث كما تم تعريفه في هذا القرار ،أو تتوفر على جهاز غير
مشتغل .وتطبق العقوبات املنصوص عليها في الفصل  37املكرر أربع
مرات من نفس امللحق.
املادة السادسة

في  11من محرم  2( 1439أكتوبر  )2017بتحديد إجراءات
وشروط فتح ومكافأة حسابات التوفير املفتوحة لدى صندوق
التوفير الوطني وكذا إجراءات مكافأة صندوق التوفير الوطني
من طرف صندوق اإليداع والتدبير.
وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 2490.17
الصادر في  11من محرم  2( 1439أكتوبر  )2017بتحديد إجراءات
وشروط فتح ومكافأة حسابات التوفير املفتوحة لدى صندوق
التوفير الوطني وكذا إجراءات مكافأة صندوق التوفير الوطني من
طرف صندوق اإليداع والتدبير ؛
وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادتين  17و  21من
القرار املشار إليه أعاله رقم  2490.17الصادر في  11من محرم 1439
( 2أكتوبر : )2017
« املادة  : 17تسري الفائدة .................................................................
« .................................................................................................اإلرجاع.
« تصرف الفوائد ألصحاب حسابات «بريد توفير» بوتيرة ربع
«سنوية .في نهاية كل ربع سنة ،تضاف الفائدة املكتسبة على حسابات
««بريد توفير» إلى رأس املال وتصبح بدورها منتجة للفوائد.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

«تصرف الفوائد ألصحاب حسابات «سكن توفير» بوتيرة سنوية.

وحرر بالرباط في   10جمادى اآلخرة  5( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

«في  31ديسمبر من كل سنة ،تضاف الفائدة املكتسبة على حسابات
««سكن توفير» إلى رأس املال وتصبح بدورها منتجة للفوائد».
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«املادة  - .21تطبيقا  ...................................................مجموع ما يلي :
«أ   -املكافآت ربع السنوية على حسابات «بريد توفير» املحسوبة
«على أساس سعر الفائدة كما تم تحديده في املادة  18أعاله ؛
«ب  -املكافأة السنوية للبريد بنك املحددة مسبقا في  %1,15من
«جاري املتوسط الشهري لحساب «بريد توفير» لصندوق التوفير
«الوطني املفتوح في دفاتر صندوق اإليداع والتدبير.
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قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2413.20صادر في
 9صفر  29( 1442سبتمبر  )2020بتطبيق تدبير وقائي نهائي
على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب.
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدراة،

«يتم رفع هذه العمولة بخمس ( )5نقط أساس في حالة االرتفاع

بناء على القانون رقم  15.09املتعلق بتدابير الحماية التجارية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.44بتاريخ  29من جمادى
اآلخرة  2( 1432يونيو  )2011وال سيما املواد  52و  64و  65و 72
و 76منه ؛

«تتم مراجعة مكافأة البريد بنك ،بفعل صرف الفوائد بوتيرة ربع

وعلى املرسوم رقم  2.12.645الصادر في  13من صفر 1434
( 27ديسمبر  )2012بتطبيق القانون رقم  15.09املتعلق بتدابير
الحماية التجارية وال سيما املادة  54منه ؛

«السنوي لجاري املتوسط الشهري بنسبة تتراوح ما بين  %7و%10
«وبعشر ( )10نقط أساس في حالة ارتفاع سنوي بنسبة تفوق .%10
«سنوية ،عند نهاية كل ثالث سنوات متتالية .تحدد هذه املراجعة
«على أساس  %50من الفرق ما بين الفوائد املدفوعة على حسابات
««بريد توفير» وفقا لرسملة ربع سنوية وتلك املحسوبة وفقا لرسملة
«سنوية خالل نفس الدورة ملدة ثالث سنوات.
«تحول نسبة  %50من الفرق املحسوب إلى نقاط أساس لتخفيض
«سعر املكافأة السنوية للبريد بنك وتبقى سارية املفعول على مدى
«ثالث سنوات.

وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير الصناعة واالستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم 3032.19
الصادر في  4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019القا�ضي بتطبيق تدبير
وقائي مؤقت على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ؛
وبع ــد استط ـ ــالع رأي لجن ــة مراقب ــة ال ــواردات،
قررا ما يلي :
املادة األولى

«يحدد كل ثالث سنوات بقرار للوزير املكلف باملالية ،السعر املقابل
«ملكافأة البريد بنك.
«ج  -املكافأة السنوية على حسابات «سكن توفير» كما هي محددة
«في املادة  19أعاله تضاف إليها نسبة عائد قدرها  %1,15من جاري
«املتوسط الشهري لحساب «سكن توفير» لصندوق التوفير الوطني
«املفتوح في دفاتر صندوق اإليداع والتدبير».
املادة الثانية
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح
يناير .2021
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مع مراعاة املادتين  2و  3و  4أدناه ،تخضع واردات مواسير
وأنابيب من حديد أو صلب املصنفة في البنود التعريفية التالية :
 7306.19.10.90؛  7306.19.99.00؛  7306.30.10.99؛
 7306.30.99.00؛  7306.50.10.90؛  7306.50.99.00؛
 7306.61.10.00؛  7306.61.90.00؛  7306.69.10.00؛
 7306.69.99.00؛  7306.90.10.90و ،7306.90.99.00
ملدة ثالث ( )3سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار املشترك حيز
التنفيذ ،لرسم إضافي نهائي على القيمة بنسبة  25باملائة.
غير أنه ،ال تخضع لهذا الرسم اإلضافي النهائي واردات املواسير
واألنابيب من حديد أو صلب املرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع
الصناعة وواردات األنابيب واملواسير من الصلب املقاوم للصدأ.
املادة الثانية
يتم تخفيض الرسم اإلضافي ،املنصوص عليه في املادة األولى
أعاله ،بمقدار نقطة مئوية واحدة كل سنة خالل فترة تطبيقه.

عدد 19 - 6932ألا عيبر 19ر (( 19بمفون (5ن ((5

الجريدة الرسمية

املادة الثالثة
ال يطبق الرسم اإلضافي ،املنصوص عليه في املادة األولى أعاله،
على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ذات منشأ إحدى
الدول النامية املحددة في امللحق املرفق بهذا القرار املشترك.
املادة الرابعة
ال يطبق الرسم اإلضافي ،املنصوص عليه في املادة األولى أعاله ،على
واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب التي تثبت سندات نقلها،
املحررة قبل دخول هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ،أن البضائع
املشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة وبصفة
حصرية إلى املغرب.
املادة الخامسة
يتم استخالص مبلغ رسم االستيراد اإلضافي املؤقت املودع
برسم القرار املشترك لوزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم  3032.19الصادر في
 4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019بشكل نهائي لفائدة الخزينة.
املادة السادسة
يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة
تطبيق هذا القرار املشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم
الذي يلي مباشرة تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9صفر  29( 1442سبتمبر .)2020
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

*
*

*

امللحق
الئحة الدول النامية املعفاة من الرسم اإلضافي النهائي
جنوب أفريقيا ،ألبانيا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،اململكة العربية
السعودية ،األرجنتين ،أرمينيا ،مملكة البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بليز ،بنين ،بوليفيا ،بوتسوانا ،البرازيل ،بروناي دار
السالم ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،الكاميرون ،الرأس
األخضر ،شيلي ،كولومبيا ،الكونغو ،جمهورية كوريا ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كوبا ،جيبوتي ،دومينيكا ،مصر ،السلفادور ،اإلمارات
العربية املتحدة ،إكوادور ،فيجي ،الغابون ،غامبيا ،جورجيا ،غانا،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا بيساو ،غيانا ،هايتي ،هندوراس،
جزر سليمان ،الهند ،إندونيسيا ،إسواتيني ،جامايكا ،األردن،
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كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،ليسوتو ،ماكاو الصين ،مدغشقر،
ماليزيا ،مالوي ،جزر املالديف ،مالي ،موريشيوس ،موريتانيا ،مقدونيا
الشمالية ،املكسيك ،جمهورية مولدوفا ،منغوليا ،الجبل األسود،
موزامبيق ،ميانمار ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجيريا،
عمان ،أوغندا ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي،
بيرو ،الفلبين ،قطر ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،جمهورية
الدومينيكان ،جمهورية قير غيزستان ،رواندا ،سانت لوسيا ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،السنغال،
سيراليون ،سنغافورة ،سريالنكا ،سورينام ،طاجيكستان ،تايبيه
الصينية ،تنزانيا ،تشاد ،تايالند ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،أوروغواي ،فانواتو ،جمهورية فنزويال البوليفارية ،فيتنام،
اليمن ،زامبيا ،زيمبابوي.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2582.20صادر في
 27من صفر  15( 1442أكتوبر  )2020بتمديد التدابير املؤقتة
ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية املوجهة لالستعمال 
الطبي.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على ق ــرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1087.20الصادر في  21من شعبان  15( 1441أبريل )2020
باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية املوجهة
لالستعمال الطبي ؛
وبعد استشارة مجلس املنافسة ،الذي أدلى برأيه رقم /02ر2020/
بتاريخ  21من رجب  16( 1441مارس  )2020؛
وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تمدد لستة ( )6أشهر ابتداء من  15أكتوبر  2020التدابير املؤقتة
ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية املوجهة لالستعمال الطبي،
املتخذة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1087.20الصادر في  21من شعبان  15( 1441أبريل )2020
املشار إليه أعاله.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

6696

الجريدة الرسمية

عدد 19 - 6932ألا عيبر 19ر (( 19بمفون (5ن ((5

نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.728صادر في  10ربيع األول  27 ( 1442أكتوبر  ) 2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة واد الصابون
من أجل إنجازمشروع مدينة طنجة تيك بجماعة عوامة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بعمالة طنجة -
أصيلة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بالقانون رقم  ،23.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ
 5شوال  28( 1441ماي  )2020كما وقع تغييره بالقانون رقم  42.20وال سيما املادة  6منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بجماعة عوامة ابتداء من  5فبراير  2020والذي تم تمديده نظرا لحالة
الطوارئ الصحية ،إلى  10أغسطس  2020؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة واد الصابون من أجل إنجاز مشروع مدينة طنجة تيك بجماعة عوامة بعمالة طنجة -
أصيلة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000
امللحق بأصل هذا املرسوم :
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بعمالة طنجة  -أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة
بعمالة طنجة  -أصيلة

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27 ( 1442أكتوبر .) 2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.731صادر في  10ربيع األول  27 ( 1442أكتوبر )2020
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مركب سوسيو 
ريا�ضي بالطوريس بجماعة بني بوفراح ،وبنزع ملكية القطعة
األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم الحسيمة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة
العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  19سبتمبر  إلى
 21نوفمبر  2018؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،وبعد
استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مركب سوسيو ريا�ضي
بالطوريس بجماعة بني بوفراح ،بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول
أسفله ،واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا
املرسوم :
رقم القطعة
بالتصميم
التجزيئي
1

مراجعها العقارية

أسماء وعناوين املالك
واملالك املفترضين

املساحة
باملتر املربع

غير محفظة

ورثة الحاج الصديق
الخملي�شي

3000
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مرسوم رقم  2.20.729صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر )2020
بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق
اإلقليمية رقم    5209الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2
والحسيمة عبر إزمورن من ن.ك  0+000إلى ن.ك 13+000
بإقليم الحسيمة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة
العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.113الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  5( 1439مارس  )2018بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم  5209الرابطة بين الطريق
الوطنية رقم  2والحسيمة عبر إزمورن من ن.ك  0+000إلى ن.ك
 13+000بإقليم الحسيمة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية
رقم  5209الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  2والحسيمة عبر
إزمورن من ن.ك  0+000إلى ن.ك  13+000بإقليم الحسيمة وذلك
حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس 1/400000
امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الثانية

املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر
بالجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير
أمالك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

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

وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27 ( 1442أكتوبر .) 2020

وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.730صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر )2020
بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق
الوطنية رقم  ( 8الطريق اإلقليمية رقم  5205سابقا) الرابطة
بين تارجيست وكاال إيريس من ن.ك  0+000إلى ن.ك 32+000
بإقليم الحسيمة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.114الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  5( 1439مارس  )2018بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم ( 8الطريق اإلقليمية رقم
 5205سابقا) الرابطة بين تارجيست وكاال إيريس من ن.ك  0+000إلى
ن.ك  32+000بإقليم الحسيمة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد املنفعة العامة التي تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق الوطنية
رقم ( 8الطريق اإلقليمية رقم  5205سابقا) الرابطة بين تارجيست
وكاال إيريس من ن.ك  0+000إلى ن.ك  32+000بإقليم الحسيمة،
وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس
 1/400000امللحق بأصل هذا املرسوم.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2525.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية  -
مسلك علوم الحياة واألرض» ،الشهادة التالية :
– High School Diploma «session : mai 2017», délivré par
American Academy - Casablanca - Maroc, assorti de relevé
de notes des matières suivantes :
- US
; government

- Physical
; education HS
; - Sports activites
- standardized
; test preparation

; - Economics
; - English IV
- Environnemental
; science

; - Calculus
; - Carrer exploration 2
;- E-commerce

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2526.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2527.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛

وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية  -
مسلك علوم الحياة واألرض» ،الشهادة التالية :
 شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي «شعبة ثانوية علوم الحياة»املسلمة من وزارة التعليم بدولة ليبيا ،مشفوعة ببيان نقط املواد
التالية :
 الكيمياء الصناعية ؛ التربية اإلسالمية ؛  -الحاسوب ؛ الكيمياء التحليلية ؛  -علم األنسجة؛ اللغة العربية ؛ األحياء الدقيقة والطفيليات. -اللغة اإلنجليزية ؛  -كيمياء حيوية ؛

 التشريح ووظائفاألعضاء ؛
 -علم املختبرات.

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية  -
مسلك علوم الحياة واألرض» الشهادة التالية :
 دبلوم التعليم العام املسلم من وزارة التربية والتعليم بسلطنةعمان ،مشفوعا ببيان نقط املواد التالية :
 التربية اإلسالمية ؛ اللغة العربية ؛ -الدراسات االجتماعية ؛

 اللغة اإلنجليزية ؛ الرياضيات البحتة ؛ -الفيزياء ؛

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

 الكيمياء ؛ األحياء ؛ -الرياضة املدرسية.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2528.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2529.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

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

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية -
مسلك علوم الحياة واألرض» ،الشهادة التالية :
 شهادة إتمام الدراسة في املرحلة الثانوية  -الصف الثاني عشر«املساراملتقدم» املسلمة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات
العربية املتحدة.

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية -
مسلك العلوم الفيزيائية» ،الشهادة التالية :
- Certificat   du baccalauréat général « série : scientifique »,
délivré par l’école internationale ARC de Triomphe de
Djeddah,
باململكة العربية السعودية.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2530.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم
والتكنولوجيات  -مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية»،
الشهادة التالية :
– Diplôme d’Etat « section : technique industrielle, option :
électricité », délivré par le ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel - République
démocratique du Congo.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2531.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة اآلداب والعلوم
اإلنسانية  -مسلك اآلداب» ،الشهادة التالية :
 الشهادة الثانوية العاملية املسلمة من جامعة إفريقيا العامليةبجمهورية السودان.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2532.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2533.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛

وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم
والتكنولوجيات  -مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية»،
الشهادة التالية :

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة الهندسة الكهربائية -
مسلك صيانة املركبات املتحركة  -خيار  :السيارات» ،الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat technologique «série : F1
(fabrication mécanique)», délivré par l’Office du
baccalauréat - Burkina-Faso.

– Diplôme du baccalauréat professionnel «option : MVA
(maintenance de véhicules automobiles)», délivré par
l’Office du baccalauréat - Burkina-Faso.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2534.20صادر 
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2536.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

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

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2020

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة الهندسة
امليكانيكية  -مسلك صناعة البنيات املعدنية» ،الشهادة التالية :

يسلم السيد محمد نا�سي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  1املحدثة بتجزئة البروج والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «التقدم» بجماعة مسكورة ،إقليم سطات ،املمنوحة سابقا
ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.647الصادر في
 11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

– Diplôme du baccalauréat professionnel «option :
SM (structures métalliques)», délivré par l’Office du
baccalauréat - Burkina-Faso.

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2537.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2538.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف
رقم  1.72.277املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.83.670الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية
أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف
رقم  1.72.277املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.72.459الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي   الفالحية أو   القابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة
بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد محمد ربوح القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  10املحدثة بتجزئة سمامية والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «السمامية» بجماعة كدانة بإقليم سطات ،املمنوحة سابقا
ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.83.670الصادر في
 13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد هشام شهيد القطعة األرضية الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة رقم  12املحدثة بتجزئة الزهيرة والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الزهيرة» بجماعة املزامزة الجنوبية بإقليم سطات،
املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.72.459
الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2539.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2540.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد عبد الرحيم الحب�شي القطعة الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة رقم  35املحدثة بتجزئة الفارسية والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الفارسية» بجماعة السكامنة بإقليم سطات،
املسلمة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.76.647
الصادر في  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

تسلم السيدة رابحة حيدة القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  51املحدثة بتجزئة الفارسية والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «الفارسية» بجماعة السكامنة بإقليم سطات ،املسلمة سابقا
لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.647الصادر في
 11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2541.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2542.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد حسن اللويزي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  10املحدثة بتجزئة العنبرية والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «العنبرية» بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات ،املسلمة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.647الصادر
في  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

يسلم السيد إبراهيم الهاشمي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  53املحدثة بتجزئة الناصرية والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «الناصرية» بجماعة مسكورة بإقليم سطات ،املسلمة سابقا
ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.647الصادر في
 11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2543.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2544.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.454الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
الجديدة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.456الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
الجديدة ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  18سبتمبر ،2019

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  18سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة صابر الكاملة القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  25املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الهاشمية» بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،
املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.72.454الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

يسلم السيد ادريس السالوي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  18املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الفالح» بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،
املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.72.456
الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2546.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2547.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.454الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
الجديدة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.454الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
الجديدة ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  18سبتمبر ،2019

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  18سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة فاطنة الجيل القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  22املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الرباح» بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،
املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.72.454الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

يسلم السيد عبد هللا الشكيري القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  28املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الرباح» بجماعة املهارزة الساحل بإقليم الجديدة،
املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.72.454
الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2556.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2548.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي قاسم.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.78.209الصادر في  7ذي القعدة 1398
( 10أكتوبر  )1978بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي
الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الجديدة ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  6يوليو 2001
و  8يونيو ،2016
قرر ما يلي :

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.607الصادر في  28من ربيع اآلخر 1403
( 12فبراير  )1983بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض
فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  22ديسمبر ،2016
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد عبد الرحيم حنزاز القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة مشاعة املحدثة بتجزئة رباط دو ميراك والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الجعفرية» بجماعة سيدي امحمد اخديم بإقليم
الجديدة ،املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.78.209الصادر في  7ذي القعدة  10( 1398أكتوبر .)1978

تسلم السيدة الزهرة عمراني القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  40املحدثة بتجزئة عين الدفالي والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الفنية» بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم،
املسلمة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.82.607الصادر في  28من ربيع اآلخر  12( 1403فبراير .)1983

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2549.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي قاسم.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2550.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي بنور.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.82.607الصادر في  28من ربيع اآلخر 1403
( 12فبراير  )1983بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض
فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.78.209الصادر في  7ذي القعدة 1398
( 10أكتوبر  )1978بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي
الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الجديدة ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  6فبراير ،2013

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  10يوليو ،2012
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة عائشة الدريف القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  17املحدثة بتجزئة عين الدفالي والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الفنية» بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم،
املسلمة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.82.607الصادر في  28من ربيع اآلخر  12( 1403فبراير .)1983

تسلم السيدة فاطمة القر�شي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  25املحدثة بتجزئة أوالد عمران والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «القاسمية» بجماعة كريديد بإقليم سيدي بنور،
املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.78.209الصادر في  7ذي القعدة  10( 1398أكتوبر .)1978

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2551.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي بنور.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2552.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي بنور.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

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

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم  2.18.118الصادر في  13من رمضان 1439
( 29ماي  )2018القا�ضي بتحديد الئحة األفراد املوزعة عليهم قطع
أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سيدي بنور ؛

وعلى املرسوم رقم  2.72.458الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي   الفالحية أو   القابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة
بإقليم الجديدة ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  10يوليو ،2012

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  10يوليو ،2012
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة السباعية رادي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  56املحدثة بتجزئة الغربية والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «الشباب» بجماعة أوالد اسبيطة بإقليم سيدي بنور،
املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.18.118الصادر في  13من رمضان  29( 1439ماي .)2018

تسلم السيدة هادوش فاطنة القطعة الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة رقم  33املحدثة بتجزئة بولعوان والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الدغوغية» بجماعة كريديد بإقليم سيدي بنور،
املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.72.458الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2553.20صادر في  27من صفر  15( 1442أكتوبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي بنور.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم  1.72.277املشار إليه
أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.72.458الصادر في  13من ذي القعدة 1392
( 20ديسمبر  )1972تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي   الفالحية أو   القابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة
بإقليم الجديدة ؛
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وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  10يوليو ،2012
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسلم السيد الكبير بلة القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  64املحدثة بتجزئة كريديد والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الزغارية» بجماعة كريديد بإقليم سيدي بنور،
املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.72.458
الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1392ديسمبر .)1972
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

مقرر لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء رقم  2242.20صادر في  5محرم  25( 1442أغسطس  )2020بالتخلي عن
ملكية قطع أرضية حبسية الزمة لبناء سد بولعوان (الحقينة  -الحي اإلداري  -الطريق املؤدية إلى السد  -توسعة منطقة
األشغال وتحويل الطريق اإلقليمية رقم  )RP2032بإقليم شيشاوة.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي   )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.220الصادر في  22من رجب  29( 1440مارس  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد
بولعوان على واد سكساوة بإقليم شيشاوة ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  18سبتمبر إلى  19نوفمبر  2019بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الحبسية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس
 1/2000امللحقة بأصل هذا املقرر :
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سد بولعوان بإقليم شيشاوة

املادة الثانية -.ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5محرم  25( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

رسم ما يلي :
املادة األولى

وزارة الداخلية
مرسوم رقم  2.20.685صادر  في  10ربيع األول  1442
( 27أكتوبر  )2020بتحديد تأليف وتسيير  لجنة اإلعفاء
الخاصة بأفراد القوات املساعدة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.71الصادر في
 28من جمادى األولى  15( 1439فبراير  )2018املتعلق بإعادة تنظيم
القوات املساعدة وبتحديد النظام األسا�سي الخاص بأفرادها ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.92الصادر في
 3شعبان  12( 1395أغسطس  )1975املتعلق بانخراط رجال التأطير
والصف بالقوات املساعدة في نظام املعاشات العسكرية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.117الصادر في  15من محرم 1378
(فاتح أغسطس  )1958في شأن معاشات الزمانة املستحقة للعسكريين،
كما وقع تغييره وتتميمه والسيما بالقانون رقم  014.71الصادر في
 12من ذي القعدة  30( 1391ديسمبر  )1971؛
وعلى القانون رقم  013.71الصادر في  12من ذي القعدة 1391
( 30ديسمبر  )1971املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية ،كما
وقع تغييره وتتميمه ،السيما املادة  31منه ؛
وعلى القانون رقم  43.95القا�ضي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي
للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.106بتاريخ
 21من ربيع األول  7( 1417أغسطس  ،)1996كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.73.657الصادر في  16من صفر 1394
( 11مارس  )1974بتنظيم وتسيير املؤسسات االستشفائية التابعة
للقوات املسلحة امللكية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  25من صفر 1442
( 13أكتوبر  )2020؛
وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  26من صفر 1442
( 14أكتوبر ،)2020

تتألف لجنة اإلعفاء املنصوص عليها في الفصل  31من القانون
املشار إليه أعاله رقم  013.71الصادر في  12من ذي القعدة 1391
( 30ديسمبر  )1971من :
 ممثلين عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية وبإصالح اإلدارة،أحدهما عن قطاع املالية ،رئيسا ،واآلخرعن قطاع إصالح اإلدارة،
عضوا ؛
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ،عضوا ؛ مفتش ممتازيعينه املفتشان العامان للقوات املساعدة ،عضوا ؛ طبيب مدني يعينه الوزيراملكلف بالصحة ،عضوا ؛ طبيب من القوات املساعدة أو طبيب عسكري من األطباءالعاملين بإدارة القوات املساعدة ،يعينه املفتشان العامان
للقوات املساعدة ،عضوا.
كما تضم اللجنة ،بصفة استشارية ،األعضاء التالي بيانهم :
 مفتش يعينه املفتشان العامان للقوات املساعدة ؛ ممثل عن الصندوق املغربي للتقاعد ؛ طبيب أخصائي ،إن اقت�ضى الحال ،يعين من طرف املفتشيةالعامة للقوات املساعدة املعنية ،بعد توجيه طلب إلى الجهة التي
ينتمي إليها.
يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات املساعدة،
يعينه املفتشان العامان للقوات املساعدة.
املادة الثانية
تقوم لجنة اإلعفاء ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،بما يلي :
 تقدير حقيقة العاهات املثارة من قبل أفراد القوات املساعدة،ومصدرها ونوعها وخطورتها ؛
 البت في مدى انتساب الحادث أو املرض للخدمة ؛ تحديد نسبة العجزاملترتبة عن الحادث أو املرض ؛ -البت في مدى قدرة املعني باألمرعلى مزاولة املهام ؛
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 تحديد نسبة العجزالبدني الواجب اعتبارها في تقديرمبلغ معاشالزمانة ؛
 البت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة املمنوحة بصفة مؤقتةأو نهائية ؛
 إبداء الرأي ،بعد إجراء خبرة طبية على املعنيين باألمر ،فياالقتراحات املتعلقة بتجديد معاشات الزمانة املؤقتة ؛
 البت في أحقية األرمل املصاب بعاهة تجعله غير قادر عن العمل،في االستفادة من معاش زوجته التي كانت تعمل في صفوف القوات
املساعدة.
املادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى املفتشيتين العامتين للقوات املساعدة
للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرات القيادات الجهوية.
املادة الرابعة
تتداول اللجنة في امللفات املعروضة عليها ،وتتخذ قراراتها بأغلبية
أصوات األعضاء الحاضرين الذين يجب أال يقل عددهم عن أربعة
أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد األطباء األعضاء في اللجنة ،وفي حالة
تساوي عدد األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يمكن للجنة اإلعفاء البت غيابيا في ملفات أفراد القوات املساعدة
الذين يتعذر عليهم املثول أمامها ألسباب صحية أو قاهرة أو في حالة
امتناع املعنيين باألمر عن الحضور.
يوقع األعضاء الحاضرون محاضر الجلسات ،وترفع اللجنة
القرارات التي تتخذها إلى املفتش العام للقوات املساعدة املعني الذي
يبلغها للمعنيين باألمر.
املادة الخامسة
توجه املفتشية العامة املعنية ملفات أفراد القوات املساعدة
املعروضة حاالتهم على لجنة اإلعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل
الدراسة األولية ،وذلك خمسة عشر ( )15يوما على األقل قبل التاريخ
املقرر لالجتماع.
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املادة السابعة
يحق ألعضاء اللجنة االطالع على امللفات قبل افتتاح أشغالها ،كما
يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين باألمر في شأن حالتهم الصحية.
يتم خالل اجتماعات اللجنة تقديم مضمون امللف املعروض،
السيما استنتاجات أعمال الخبرة الطبية ،وكذا جميع الوثائق التي
ترغب اللجنة في االطالع عليها.
كما يحق للمعني باألمر اإلدالء بكل وثيقة من شأنها تنوير اللجنة
في اتخاذ قرارها ،وفي حالة املؤازرة بطبيب فإن هذا األخير يدلي
بمالحظاته التي تدون في محضر الجلسة.
يمكن للجنة أن تطلب إجراء أي بحث تكميلي ترى أن من شأنه أن
يمكنها من البت عن بينة في امللف ،ويمكنها ،عالوة على ذلك ،أن تطلب :
 موافاتها بوثائق إضافية ؛ إجراء فحوصات طبية تكميلية على املعني باألمر.املادة الثامنة
تحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك
لوزير الداخلية والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.
املادة التاسعة
ينسخ املرسوم رقم  2.77.592الصادر في  4رمضان 1397
( 20أغسطس  )1977بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات املساعدة.
املادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل واحد
منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة السادسة

وقعه بالعطف :

يتعين على املفتش العام للقوات املساعدة املعني إشعار أفراد
القوات املساعدة املعروضة حاالتهم على اللجنة بتاريخ االجتماع
قصد املثول أمامها.

وزيرالداخلية،

يحق ألفراد القوات املساعدة املعنيين باألمر االطالع على ملفاتهم
واإلدالء بمالحظاتهم كتابة ،واملؤازرة بطبيب من اختيارهم.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

