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املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

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

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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فهرست

نصوصيعامة

بلدالمةيبلصح ةيلل نتجاتيبلغذبئ ة.

مرسوم رقم 2.20.422 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( يتعلق 

بالجودة والسالمة الصحية للمصبرات وشبه املصبرات النباتية التي 

7577يتم تسويقها............................................................................................. 

مؤسداتيتكوينيبملهندسينيوبملؤسداتيبلتييفييحك ها.

مرسوم رقم 2.19.915 صادر في 16 من ربيع اآلخر 1442 )2 ديسمبر 2020( 

يتعلق بتنظيم املباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين املهندسين 

واملؤسسات التي في حكمها واملباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين 

7578في التجارة والتدبير................................................................................... 

بلصندوقيبلوطنييللض انيبالجت اعي.ي-يسنيتدببي1يبستثنائ ةي
تف�شييجائحةي تدبع اتي بملتض8لينيمني بعضي لفائدةي

في1وسيكولوناي»كوف دي-ي9)«.

مرسوم رقم 2.20.876 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( 
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 
فيروس كورونا »كوفيد - 19«، فيما يخص القطاعات الفرعية املتعلقة 

 .................................... 7580بتموين الحفالت وتعهد املناسبات والتظاهرات.

مرسوم رقم 2.20.877 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( 
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 
فيروس كورونا »كوفيد - 19«، فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات 

 ..................................................................................... 7582الترفيه واأللعاب.
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بملصاسقةيعلىيسفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةي:

سبلوميسكتوليفييبلطب.	ي

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1736.20 

صادر في 11 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتغيير وتتميم 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار 

العلمي رقم 2174.18 الصادر في 2 جمادى األولى 1440)9 يناير 2019( 

باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 7584الطب.

سبلوميسكتوليفييبلص دلة.	ي

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1737.20 

صادر في 11 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتغيير وتتميم 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار 

العلمي رقم 2175.18 الصادر في 2 جمادى األولى 1440)9 يناير 2019( 

باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في 

 ................................................................................................. 7586الصيدلة.

مكافحةيتعاطييبملنشطاتيفييمجاليبل8ياضة.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6801 بتاريخ 3 ذي الحجة 1440 

 ................................................................................ 7588)5 أغسطس 2019(

نصوصي اصة

إقل ميس دييقاسم.ي-يمنحيقطعيألض ةيفالح ةيأويقابلةيللفالحةي
منيأمالكيبلدولةيبلخاصةيملدتف دينيجدس.

مرسوم رقم 2.20.784 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( يق�شي 

بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

ملستفيد جديد على إثر إسقاط حق املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي 

 ...................................................................................................... 7589قاسم.

مرسوم رقم 2.20.785 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( يق�شي 

بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

ملستفيد جديد على إثر إسقاط حق املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي 

 ...................................................................................................... 7589قاسم.

مرسوم رقم 2.20.786 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( يق�شي 

بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

ملستفيد جديد على إثر إسقاط حق املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي 

 ...................................................................................................... 7590قاسم.

مرسوم رقم 2.20.787 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( يق�شي 

بمنح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

ملستفيد جديد على إثر إسقاط حق املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي 

 ...................................................................................................... 7591قاسم.

ع الةيطنجةي-يأص لةي.ي-يإ 8بجيقطعتينيألضيتينيمنيبمللكي
بلع ومييبملائييوض ه ايإلىيملكيبلدولةيبلخاص.

 )2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر  رقم 2.20.802  مرسوم 
الخاص  الدولة  ملك  إلى  وبالضم  املائي  العمومي  امللك  باإلخراج من 
قطعتان أرضيتان متأصلتان من متروك واد املهرهر وبإجراء معاوضة 
عقارية بدون مدرك بشأنهما مع القطع األرضية املنجز فوقها القناة 
املكونة للمجرى الجديد لهذا الواد بجماعة العوامة بعمالة طنجة - 

 ..................................................................................................... 7592أصيلة.

إسناسيبنتدببيصحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 نوفمبر   17(  1442 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2894.20  رقم 
 .............................................................................. 7600بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 نوفمبر   17(  1442 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2895.20  رقم 
 .............................................................................. 7600بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 نوفمبر   17(  1442 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2896.20  رقم 
 .............................................................................. 7601بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 نوفمبر   17(  1442 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2897.20  رقم 
 .............................................................................. 7601بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 نوفمبر   17(  1442 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2898.20  رقم 
 .............................................................................. 7602بإسناد انتداب صحي.

بإلذنيب  السةيبلهندسةيبملع الية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2832.20 صادر في 23 من ربيع األول 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 نوفمبر   9(

 .................................................................................. 7602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2833.20 صادر في 23 من ربيع األول 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 نوفمبر   9(

 .................................................................................. 7602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2834.20 صادر في 23 من ربيع األول 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 نوفمبر   9(

 .................................................................................. 7602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2835.20 صادر في 23 من ربيع األول 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 نوفمبر   9(

 .................................................................................. 7602الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2836.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2837.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2838.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.
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مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2839.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2840.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2841.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2842.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2843.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7603الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2844.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2845.20 صادر في 24 من ربيع األول 1442 
)10 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2846.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2847.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2848.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2849.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2850.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2851.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7604الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2852.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2853.20 صادر في 25 من ربيع األول 1442 
)11 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2854.20 صادر في 25 من ربيع األول 1442 
)11 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2855.20 صادر في 25 من ربيع األول 1442 
)11 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2856.20 صادر في 25 من ربيع األول 1442 
)11 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2857.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2858.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2859.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7605الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2860.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2861.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2862.20 صادر في26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2863.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2864.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2865.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2866.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2867.20 صادر في 26 من ربيع األول 1442 
)12 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7606الهندسة املعمارية.

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2937.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.
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صفحة صفحة

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2938.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2939.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2940.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2941.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.

 1442 اآلخر  ربيع   9 في  صادر   2942.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)25 نوفمبر 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 7607الهندسة املعمارية.

ج اعةيبلقص8يبملجاز.ي-يتن  ةيبلكتليبلع 8بن ةيبلق8وية.

 قرار لوالـي جهـة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 2753.20 صادر في 23 من ربيع
 األول 1442 )9 نوفمبر 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم الفحص -
كتامة  لدوار  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  بإقرار  أنجرة 

 ............................................................................ 7607بجماعة القصر املجاز.

 قرار لوالـي جهـة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 2754.20 صادر في 23 من ربيع
األول 1442 )9 نوفمبر 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم الفحص - 
أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار عين الصغير 

 ............................................................................ 7608بجماعة القصر املجاز.
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م8سوميلقم)))1.1).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)) 

يتعلقيبالجوسةيوبلدالمةيبلصح ةيلل ص14بتيوشبهيبملص14بت)

بلنبات ةيبلتيييتميتدويقها.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)28.07)املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات)

بتاريخ) (1.10.08 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،)

26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010(،)والسيما املادتين)5)و)8)منه)؛

13.83)املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع،) وعلى القانون رقم)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.83.108)بتاريخ)9)محرم)1405 

)5)أكتوبر)1984(،)والسيما املادة)16)منه)؛

 1432 شوال) (7 في) الصادر  (2.10.473 رقم) املرسوم  وعلى 

 28.07 رقم) القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق  ()2011 سبتمبر) (6(

 5 4)و) املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)والسيما املواد)

و)48)و)53)و)75)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.389)الصادر في)11)من جمادى اآلخرة)1434 

)22)أبريل)2013()بتحديد شروط وكيفيات عنونة املنتجات الغذائية،)

كما تم تغييره وتتميمه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)26)من ربيع األول)1442 

)12)نوفمبر)2020(،

رسم مايلي):

املادة األولى

يحدد هذا املرسوم،)طبقا ألحكام املادتين)5)و)8)من القانون املشار)

إليه أعاله رقم)28.07)املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)

للمصبرات) الصحية  والسالمة  الجودة  بضمان  الكفيلة  الشروط 

وشبه املصبرات النباتية التي يتم تسويقها.

املادة)2

يراد،)في مدلول هذا املرسوم،)باملصطلحات اآلتية مايلي):

املنتجات الغذائية من أصل نباتي التي يتم) (: مصبرات نباتية) (- (1

حفظها من خالل املعالجة بالحرارة أو بأية وسيلة أو طريقة معالجة)

مرخص بها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،)قبل أو)

بعد توضيبها في وعاء)محكم اإلغالق،)قصد تفادي تدهور حالتها)؛

املنتجات الغذائية من أصل نباتي التي) (: -)شبه مصبرات نباتية) (2

بإضافة) و/أو  املالح  باملاء) /أو  و) بالبسترة  معالجة  لعملية  خضعت 

ويتم) قصد ضمان حفظها.) األحماض أو مواد حافظة أو هما معا،)

توضيبها في أوعية محكمة اإلغالق.

املادة)3

ال يمكن تسويق املصبرات وشبه املصبرات النباتية إال):

- وفق التسميات املحددة بموجب قرارات للسلطة الحكومية املكلفة 

بالفالحة، ويجب أن تستجيب للخصائص املطابقة املحددة في 

القرارات املذكورة ؛

- وفق التسميات املحددة بموجب الدستور الغذائي في حالة عدم 

التنصيص عليها في القرارات املذكورة أعاله. ويجب أن تستجيب 

للخصائص املحددة في الدستور الغذائي املذكور.

غير أنه،)بالنسبة للمصبرات وشبه املصبرات النباتية التي لم يتم)

أعاله املذكورة  القرارات  في  وخصائصها  تسمياتها  على   التنصيص 

وخصائصها) تسمياتها  تطابق  أن  يجب  الغذائي،) الدستور  في  وال 

البيانات املضمنة في عنونتها.

املادة)4

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (5 و) (4 املادتين) ملقتضيات  طبقا 

رقم)2.10.473،)يجب أن تكون مؤسسات ومقاوالت إنتاج املصبرات)

وشبه املصبرات النباتية أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها)

أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة أو مرخص لها،)حسب الحالة،)

على املستوى الصحي،)طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

يجب على مستغلي هذه املؤسسات واملقاوالت ضمان تتبع منتجاتهم)

طبقا ملقتضيات املادة)75)من املرسوم السالف الذكر رقم)2.10.473.

املادة)5

يجب على مستوردي املصبرات النباتية وشبه املصبرات النباتية)

تستجيب) يستوردونها  التي  املذكورة  املنتجات  أن  من  يتأكدوا  أن 

للمتطلبات املحددة في هذا املرسوم وملقتضيات املادة)48)من املرسوم)

السالف الذكر رقم)2.10.473.

نصوصيعامة
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املادة)6

املصبرات) إنتاج  ومقاوالت  مؤسسات  مستغلو  يتأكد  أن  يجب 

النباتية وشبه املصبرات النباتية من أن نسب بقايا منتجات حماية)

النباتات وبقايا امللوثات في املصبرات وشبه املصبرات التي يعرضونها في)

السوق مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا املجال.

املادة)7

ال يمكن استعمال سوى املضافات املرخص باستعمالها،)بالنسبة)
للفئات التي تنتمي إليها املصبرات النباتية وشبه املصبرات النباتية،)
صنع) مجال  في  العمل  بها  الجاري  التنظيمية  النصوص  بموجب 

املصبرات وشبه املصبرات املذكورة.

املادة)8

العمليات) أعاله  (3 املادة) في  عليها  املنصوص  القرارات  في  تحدد 
املباحة،)حسب مدلول أحكام املادة)16)من القانون املشار إليه أعاله)
رقم)13.83،)التي يمكن أن تخضع لها،)عند الضرورة،)املصبرات وشبه)

املصبرات النباتية.

املادة)9

يجب أن يتم تلفيف وتوضيب املصبرات وشبه املصبرات النباتية)
في حاويات مالئمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن)

من ضمان جودتها وسالمتها الصحية.

للخصائص) تستجيب  مواد  من  الحاويات  هذه  تصنع  أن  يجب 
من املرسوم السالف) (53 واملتطلبات املحددة طبقا ملقتضيات املادة)

ذكره رقم)2.10.473.

املادة)10

وفق) النباتية  املصبرات  وشبه  املصبرات  عنونة  تتم  أن  يجب 
واملواصفات) (2.12.389 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  مقتضيات 
الخاصة بالعنونة املبينة،)عند االقتضاء،)في القرارات املنصوص عليها)

في املادة)3)أعاله.

املادة)11

تدخل مقتضيات هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره)
في الجريدة الرسمية.

ينسخ،)ابتداء)من هذا التاريخ،)القرار املؤرخ في)4)نوفمبر)1935)في)

جعل ضابط لتجارة الطماطم واألثمار والخضر ومرقداتها.

غير أنه،)تظل مقتضيات القرار املؤرخ في)4)نوفمبر)1935)املذكور)

أعاله سارية املفعول بالنسبة ملصبرات الطماطم إلى حين تاريخ سريان)

مفعول القرار املطابق املنصوص عليه في املادة)3)أعاله.

املادة)12

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

والغابات) واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 

كل واحد) الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،) ووزير 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

 (11( بر 8) لا عي مني ((6 في) صاسلي ((.(9.9(5 لقم) م8سومي

لولوج) بلوطن ةي بملبالبةي بتنظ مي يتعلقي ()(1(1 سيد 14) (((

في) بلتيي وبملؤسداتي بملهندسيني تكويني مؤسداتي بعضي

حك هايوبملبالبةيبلوطن ةيلولوجيمؤسداتيبلتكوينيفييبلتجالة)

وبلتدبي1.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)والسيما الفصل)90)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؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة))املنعقد في)3)ربيع اآلخر)1442 

)19)نوفمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدث وتنظم،)طبقا ملقتضيات هذا املرسوم،)مباراتان وطنيتان)

لولوج،)على التوالي،)بعض مؤسسات تكوين املهندسين واملؤسسات)

التي في حكمها،)ومؤسسات التكوين في التجارة والتدبير.
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تحدد قائمة املؤسسات املعنية بكل مباراة وطنية بقرار مشترك)
للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية املكلفة)

بالتربية الوطنية،)بعد استطالع رأي السلطات الحكومية املعنية.

املادة)2

مؤسسات) بعض  لولوج  الوطنية  املباراة  في  للمشاركة  يترشح 
املسجلون) التالميذ  حكمها،) في  التي  واملؤسسات  املهندسين  تكوين 
التحضيرية) األقسام  لفرع  التابعة  املسالك  بأحد  صحيحة  بكيفية 
من) كاملتين  سنتين  بنجاح  تابعوا  والذين  والتكنولوجية،) العلمية 

التكوين بها.

ويترشح للمشاركة في املباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في)
التجارة والتدبير،)التالميذ املسجلون بكيفية صحيحة بأحد املسالك)
والذين) والتجارية،) االقتصادية  التحضيرية  األقسام  لفرع  التابعة 

تابعوا بنجاح سنتين كاملتين من التكوين بها.

و يشترط في املترشحين للمباراتين الوطنيتين أال يتعدى عمرهم)
25)سنة في31)ديسمبر من سنة تنظيمهما.

يرخص للمترشحين باملشاركة في إحدى املباراتين الوطنيتين لثالث)
مرات متتالية على األكثر.

املادة)3

لجنة لتنسيق كل مباراة من املباراتين الوطنيتين املشار) ( تحدث)
إليهما في املادة األولى أعاله،)وتناط بكل لجنة،)على الخصوص،)املهام)

التالية):

- السهر على حسن إجراء املباراة الوطنية؛

تنظيم  ظروف  تحسين  إلى  الرامية  واإلجراءات  التدابير  دراسة   -
املباراة الوطنية؛

- تتبع تطبيق التدابير الهادفة إلى تحسين نتائج املباراة الوطنية؛

- إبداء الرأي وتقديم اقتراحات حول تطوير األقسام التحضيرية 
للمدارس العليا وبرامجها؛

- إعداد مشروع نظامها الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية 
املكلفة بالتعليم العالي قصد املصادقة عليه.

املادة)4

تتألف لجنة تنسيق كل مباراة من املباراتين الوطنيتين من):

1)-)السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها،)رئيسا؛

2)-)السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛

السلطة) لدى  البيداغوجية  والتنمية  العالي  التعليم  مدير  (- (3
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي؛

4)-)املدير املكلف بتدبير األقسام التحضيرية للمدارس العليا لدى)

السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية؛

5)-)رؤساء)مؤسسات التكوين املعنية.

في) فائدة  يرى  شخص  كل  يدعو  أن  لجنة  كل  لرئيس  ويجوز 

مشاركته في أعمال لجنة التنسيق.

وتتولى مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية القيام بأعمال)

الكتابة الدائمة للجنتي التنسيق املذكورتين.

املادة)5

من) بدعوة  وطنية  مباراة  بكل  الخاصة  التنسيق  لجنة  تجتمع 

)3()مرات في السنة على األقل،)وكلما دعت الضرورة) الرئيس،)ثالث)

إلى ذلك.

املادة)6

مشتركة) كتابية  اختبارات  على  الوطنيتان  املباراتان  تشتمل 

للقبول األولي واختبارات شفوية للقبول النهائي،)وتختار مواضيعهما)

للمقتضيات) طبقا  العليا  للمدارس  التحضيرية  األقسام  برامج  من 

التنظيمية الجاري بها العمل.

إال) النهائي  للقبول  الشفوية  في االختبارات  للمشاركة  يقبل  وال 

املترشحون الناجحون في االختبارات الكتابية املشتركة للقبول األولي.

املشتركة) الكتابية  االختبارات  إجراء) وكيفيات  طبيعة  وتحدد 
للقبول األولي وكذا االختبارات الشفوية للقبول النهائي ومعامالتها)
ومددها،)بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي باقتراح من)

لجنة تنسيق املباراة الوطنية املعنية.

االختبارات) في  للقبول  البيداغوجية  العتبة  القرار  ويحدد هذا 
الكتابية املشتركة للقبول األولي.

املادة)7

تعين سنويا كل لجنة تنسيق املؤسسة املشرفة على تنظيم املباراة)
والتي تحدث بها لجنة للمباراة الوطنية يتولى) الوطنية الخاصة بها،)

رئاستها رئيس هذه املؤسسة.

من) أعضائها  باقي  تعيين  الوطنية  املباراة  لجنة  رئيس  إلى  يعهد 
من بين األساتذة) وإن اقت�شى الحال،) بين أساتذة املؤسسة املعنية،)

املبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

يرفع رئيس لجنة كل مباراة وطنية إلى رئيس لجنة تنسيق املباراة)
الوطنية املعنية تقريرا يهم الجوانب البيداغوجية واإلدارية املتعلقة)
بإجراء)املباراة الوطنية الخاصة به معززا،)عند االقتضاء،)بمقترحات)

لتحسين ظروف إجرائها.
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املادة)8

اإلدارية) التدابير  جميع  باتخاذ  وطنية  مباراة  كل  لجنة  تكلف 
االختبارات) وتنظيم  املباراة،) بهذه  الخاصة  املالئمة  والبيداغوجية 
الكتابية املشتركة للقبول األولي واالختبارات الشفوية للقبول النهائي،)
الوطنية) املباراة  تنسيق  لجنة  لدن  من  عنها  لإلعالن  النتائج  وتحضير 

املعنية.

املادة)9

يباشر رئيس املؤسسة املشرفة على تنظيم املباراة الوطنية جميع)
اإلجراءات املتعلقة باملباراة الوطنية الخاصة به من الناحية املادية)

واملالية واإلدارية وتوفير شروط إجرائها.

للسلطة) مشترك  بقرار  وطنية  مباراة  لكل  املالي  التدبير  يحدد 
املكلفة) الحكومية  والسلطة  العالي  بالتعليم  املكلفة  الحكومية 

باالقتصاد واملالية.

املادة)10

تحدد السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي سنويا،)باقتراح من)
لجنة تنسيق املباراة الوطنية املعنية،)تاريخ ومكان إجراء)كل مباراة من)
املباراتين الوطنيتين،)والتاريخ األق�شى إليداع طلبات الترشيح،)وكذا)

عدد املقاعد املتبارى في شأنها بالنسبة لكل مؤسسة من املؤسسات.)

املادة)11

إجراء) عقب  وطنية  مباراة  بكل  الخاصة  التنسيق  لجنة  تحدد 

االختبارات الكتابية املشتركة للقبول األولي واالختبارات الشفوية)

للقبول النهائي،)قائمة املترشحين املقبولين في حدود املقاعد املتبارى)

في شأنها مرتبين حسب االستحقاق.

املادة)12

يتعين على املترشحين الناجحين تسجيل أنفسهم،)بصفة نهائية،)في)

إحدى املؤسسات التي يختارونها من ضمن تلك التي تم قبولهم بها،)

وذلك داخل اآلجال التي تحددها لجنة تنسيق املباراة الوطنية املعنية.

بمثابة تخل عن) داخل اآلجال املحددة،) ويعتبر عدم التسجيل،)

االلتحاق باملؤسسة.

املادة)13

يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشر القرارات)

املتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

وتنسخ ابتداء)من نفس التاريخ مقتضيات املرسوم رقم)2.94.475 

املتعلق باملباراة) ()1995 يناير) (20(   1415 من شعبان) (18 الصادر في)

الوطنية لاللتحاق ببعض مؤسسات تكوين املهندسين،كما وقع تغييره)

وتتميمه.

املادة)14

الرسمية،إلى) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،)ووزير)
العلمي،) والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) الناطق الرسمي باسم الحكومة،)

اإلدارة،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع اآلخر)1442 )2)ديسمبر)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.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي،

 الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 (11( بر 8) لا عي مني ((1 في) صاسلي ((.(1.876 لقم) م8سومي
 (.(1.615 بتطب قيبمل8سوميبقانونيلقم) ()(1(1 سيد 14) ((1(
بدنيتدببي1) ()(1(1 سبت 14) ((5(  (11( منيمح8م) ((6 بتاليخ)
بالصندوق) بملنخ8طيني بملشغليني بعضي لفائدةي بستثنائ ةي
بلوطنييللض انيبالجت اعييوبلعاملينيلديهميبملص8حيبهميوبعض)
فئاتيبلع اليبملدتقلينيوبألشخاصيغي1يبألج8بء)بملؤمنينيلدى)
في1وس) تف�شييجائحةي تدبع اتي بملتض8لينيمني بلصندوق،)
بلف8ع ة) بلقطاعاتي يخصي ف  اي (،»(9 (- »كوف د) كولونا)

بملتعلقةيبت وينيبلحفالتيوتعهديبملناسباتيوبلتظاه8بت.

رئيس الحكومة،

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

منه)؛
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من (17 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة األولى من املرسوم بقانون املشار إليه أعاله)
رقم)2.20.605،)يصرف التعويض املنصوص عليه في املادة املذكورة)
خالل الفترة املمتدة من فاتح سبتمبر إلى)31)ديسمبر)2020،)لألجراء)
واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج الذين توقفوا مؤقتا عن)
عملهم نتيجة الجائحة،)املصرح بهم من قبل املشغلين الذين يمارسون)

نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية):

-)تموين الحفالت)؛

-)تأجير املعدات التقنية املتعلقة باملناسبات والتظاهرات)؛

-)تأجير الفضاءات املخصصة للمناسبات والتظاهرات)؛

-)تأجير األثاث املخصص للمناسبات والتظاهرات)؛

-)تقديم الخدمات املرتبطة باملناسبات والتظاهرات.

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)
)برسم كل شهر من أشهر سبتمبر وأكتوبر) (%(50 بنسبة ال تقل عن)
ونوفمبر وديسمبر)2020،)مقارنة برقم األعمال املصرح به خالل نفس)
الشهر من سنة)2019،)على أال يتعدى مجموع عدد األجراء)و املتدربين)
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.

املادة الثالثة)

بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خالل) تتم،)
الفترة املمتدة من شهر أكتوبر)2019)إلى غاية شهر أغسطس)2020،)
مقارنة رقم األعمال املصرح به برسم كل شهر من أشهر سبتمبر)
وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر)2020،)باملتوسط الشهري لرقم األعمال)

املصرح به خالل فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر)2020.

املادة الرابعة

هذا) من  األولى  املادة  في  عليهم  املنصوص  املشغلين  على  يتعين 

املرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات املادتين)

الثانية والثالثة أعاله،)أن يحتفظوا بما ال يقل عن)80%)من األجراء)

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 والصناعة والتجارة 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 

سبتمبر) ألشهر  بالنسبة  التصريح،) هذا  يتم  االجتماعي.) للضمان 

وبالنسبة) (.2020 ديسمبر) (20 غاية) إلى  (2020 ونوفمبر) وأكتوبر 

2021.)يمكن تمديد هذا) 3)يناير) 16)منه إلى) 2020)من) لشهر ديسمبر)

األجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية)

والصناعة والتجارة وبالشغل.

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

- القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه املشغل والنشاط الذي يزاوله ؛

- العاملون املتوقفون مؤقتا عن العمل انطالقا من الئحة العاملين 

املصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

- 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« ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط 

املنصوص عليه في املادة الرابعة أعاله.
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املادة الثامنة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
والتجارة) الصناعة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير 
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير الشغل واإلدماج املنهي،)كل واحد)

منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 (11( بر 8) لا عي مني ((1 في) صاسلي ((.(1.877 لقم) م8سومي
 (.(1.615 بتطب قيبمل8سوميبقانونيلقم) ()(1(1 سيد 14) ((1(
بدنيتدببي1) ()(1(1 سبت 14) ((5(  (11( منيمح8م) ((6 بتاليخ)
بالصندوق) بملنخ8طيني بملشغليني بعضي لفائدةي بستثنائ ةي
بهم) بملص8حي لديهمي وبلعامليني بالجت اعيي للض اني بلوطنيي
بألج8بء) غي1ي وبألشخاصي بملدتقليني بلع الي فئاتي وبعضي
تف�شي) تدبع اتي مني بملتض8ليني بلصندوق،) لدىي بملؤمنيني
ف  اييتعلقيبالقطاع) (،»(9 (- »كوف د) جائحةيفي1وسيكولونا)

بلف8عييلفضاءبتيبلت1ف هيوبأللعاب.

رئيس الحكومة،

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

منه)؛

ربيع من  (17 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة األولى من املرسوم بقانون املشار إليه أعاله)
رقم)2.20.605،)يصرف التعويض املنصوص عليه في املادة املذكورة)
خالل الفترة املمتدة من فاتح سبتمبر إلى)31)ديسمبر)2020،)لألجراء)
واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج الذين توقفوا مؤقتا عن)
عملهم نتيجة الجائحة،)املصرح بهم من قبل املشغلين الذين يمارسون)

نشاطهم في القطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واأللعاب التالية):

الفضاءات املغطاة املخصصة للعب):	 

-)حلبة التزلج)؛

-)فضاءات لعب األطفال)؛

-)البولينغ)؛

-)غرف ألعاب الفيديو واأللعاب اآللية.

فضاءات اللعب في الهواء)الطلق):	 

-)فضاء)التزلج باأللواح))سكيت بارك()؛

-)مدار))ركوب العربات صغيرة الحجم))الكارتين()؛

-)لعبة الغولف املصغر))ميني غولف()؛

-)الرماية بالقوس)؛

-)مدارات التسلق)؛

التصادم،) )سيارات  امليكانيكية) واأللعاب  املالهي  حدائق  (-
دوائر القطار)............()؛

-)الحدائق املائية)؛

-)مناطق تسلق األشجار والدوائر)؛

-)حدائق األلعاب متعددة األنشطة.

حدائق الحيوانات.	 

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)
)برسم كل شهر من أشهر سبتمبر وأكتوبر) (%(50 بنسبة ال تقل عن)
ونوفمبر وديسمبر)2020،)مقارنة برقم األعمال املصرح به خالل نفس)
الشهر من سنة)2019،)على أال يتعدى مجموع عدد األجراء)و املتدربين)
قصد التكوين من أجل اإلدماج،)املصرح بهم لدى الصندوق الوطني)

للضمان االجتماعي برسم شهر فبراير)2020،)خمسمائة))500()فرد.
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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.

املادة الثالثة)

بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خالل) تتم،)

الفترة املمتدة من شهر أكتوبر)2019)إلى غاية شهر أغسطس)2020،)

مقارنة رقم األعمال املصرح به برسم كل شهر من أشهر سبتمبر)

وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر)2020،)باملتوسط الشهري لرقم األعمال)

املصرح به خالل فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر)2020.

املادة الرابعة

هذا) من  األولى  املادة  في  عليهم  املنصوص  املشغلين  على  يتعين 

املرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات املادتين)

الثانية والثالثة أعاله،)أن يحتفظوا بما ال يقل عن)80)%)من األجراء)

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 والفالحة والصناعة والتجارة 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 

للضمان االجتماعي.)يتم هذا التصريح،)بالنسبة ألشهر سبتمبر وأكتوبر)

وبالنسبة لشهر ديسمبر) (،2020 20)ديسمبر) إلى غاية) (2020 ونوفمبر)

2020)من)16)منه إلى)3)يناير)2021.)ويمكن،)عند االقتضاء،)تمديد هذا)

األجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية)

والفالحة والصناعة والتجارة وبالشغل.

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

- القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه املشغل والنشاط الذي يزاوله ؛

- العاملون املتوقفون مؤقتا عن العمل انطالقا من الئحة العاملين 

املصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

- 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« ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط 

املنصوص عليه في املادة الرابعة أعاله.

املادة الثامنة

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

والصيد) الفالحة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة)

واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير الشغل واإلدماج املنهي،)كل واحد)

منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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ق8بليللوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحث)

بتغ ي1يوتت  ميق8بليوزي8يبلت1ب ةيبلوطن ة) ()(1(1 أكتوا8) ((8(  (11( منيلا عيبألول) ((( 1).736))صاسليفي) بلعل ييلقم)

 (  (1(9 يناي8) (9  ((111 ج اسىيبألولى) (( بلصاسليفي) (((71.(8 وبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييلقم)

باملصاسقةيعلىيسفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلطب.

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

 بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)2174.18)الصادر في)2)جمادى

األولى)1440 )9)يناير2019()باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب)؛

 )وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

)وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب امللحق بقرار وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)2174.18)الصادر في)2)جمادى األولى)1440)9)يناير2019()املشار إليه أعاله،)

كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار))في الجريدة الرسمية.

)وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

* *
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»سفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلطب

_____________________

»بلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلطب

»).)بلضوببطيبلخاصةيبالتكوينيفييبلطب))ت.ط(

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

»).)بلضوببطيبلخاصةيبالوحدبت)))وح)(

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

»3.)بلضوببطيبلخاصةيبنظاميبلدلبساتيوبلتق  م)))نيس(

مدةيبلدلبسةينيس)

تستغرق ............................................................................................................ فصال. 

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

بالمتحانيبلد8ي8ييللطبنيسي1)

يجتاز الطلبة املستوفون لكل سنوات التكوين، خالل تدريب السنة السابعة، امتحانا سريريا للطب، يهدف إلى تقييم الكفايات املكتسبة.

ينظم هذا االمتحان السريري للطب من طرف الكلية، تحت إشراف لجنة امتحان تعين من طرف عميد الكلية.

يحدد تأليف لجنة االمتحان في امللف الوصفي للتكوين.

ينظم االمتحان السريري للطب، سنويا، في دورة أساسية ودورتين استدراكيتين.

يتم استيفاء االمتحان السريري للطب إذا حصل الطالب على نقطة تساوي أو تفوق 10 على 20.

يسمح للطالب الذي لم ينجح في االمتحان السريري للطب باجتياز امتحان استدراكي في الدورات املوالية. 

مناقشةيأط8وحةيبلدكتولبهيفييبلطبنيسي5)

يسمح للطلبة الناجحين في االمتحان السريري للطب بمناقشة أطروحة الدكتوراه أمام لجنة املناقشة.

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

بلحصوليعلىيسبلوميسكتوليفييبلطبينيسي6)

يحصل ................................................................ الشروط التالية :

- استيفاء .................................................... الطب ؛

- النجاح في االمتحان السريري للطب ؛

- قبول .................................................. الطب.
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ق8بليللوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحث)

بتغ ي1يوتت  ميق8بليوزي8يبلت1ب ةيبلوطن ة) ()(1(1 أكتوا8) ((8(  (11( منيلا عيبألول) ((( 1).737))صاسليفي) بلعل ييلقم)

 (  (1(9 يناي8) (9  ((111 ج اسىيبألولى) (( بلصاسليفي) (((75.(8 وبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييلقم)

باملصاسقةيعلىيسفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلص دلة.

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

 )بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)2175.18)الصادر في)2)جمادى

األولى)1440 )9)يناير2019()باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الصيدلة)؛

 )وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

)وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الصيدلة امللحق بقرار وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)2175.18)الصادر في)2)جمادى األولى)1440)9)يناير2019()املشار إليه أعاله،)

كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار))في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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»سفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلص دلة

______________________

»)بلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدبلوميسكتوليفييبلص دلة

»).)بلضوببطيبلخاصةيبالتكوينيفييبلص دلة))ت.ص(

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

»).)بلضوببطيبلخاصةيبالوحدبت)))وح)(

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

»3.)بلضوببطيبلخاصةيبنظاميبلدلبساتيوبلتق  م)))نيس(

مدةيبلدلبسةينيس)

تستغرق ........................................................................ فصال. 

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

بالمتحانيبلد8ي8ييللص دلةنيسي1)

يجتاز الطلبة املستوفون لكل سنوات التكوين، خالل تدريب السنة السادسة، امتحانا سريريا للصيدلة، يهدف إلى تقييم الكفايات املكتسبة.

ينظم االمتحان السريري للصيدلة من طرف الكلية، تحت إشراف لجنة امتحان تعين من لدن عميد الكلية.

يحدد تأليف لجنة االمتحان في امللف الوصفي للتكوين.

ينظم االمتحان السريري للصيدلة في دورة أساسية في شهر يوليو ودورات استدراكية كل ثالثة أشهر.

يتم استيفاء االمتحان السريري للصيدلة إذا حصل الطالب على نقطة تساوي أو تفوق 10 على 20.

يسمح للطالب الذي لم ينجح في االمتحان السريري للصيدلة باجتياز امتحان استدراكي في الدورات املوالية.

مناقشةيأط8وحةيبلدكتولبهيفييبلص دلةنيسي5)

يسمح للطلبة الناجحين في االمتحان السريري للصيدلة بمناقشة أطروحة الدكتوراه.

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

بلحصوليعلىيسبلوميسكتوليفييبلص دلةنيسي6)

يحصل ........................................................ الشروط التالية :

- استيفاء .......................................... التكوين ؛

- النجاح في االمتحان السريري للصيدلة ؛

- قبول ....................................... الصيدلة.
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 بستدلبكي طإيوقعيبالج8يدةيبل8س  ةيعدسي)681يبتاليخ

3يذييبلحجةي111)ي)5يأغدطسي9)1)(ي)بلصفحةي)538)

 )2019 يوليو) (5(  1440 ذي القعدة) (2 صادر في) (2.18.303 مرسوم رقم)

97.12)املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات  بتطبيق القانون رقم)

في مجال الرياضة.

بداليمن):

الباب الثاني

ك ف اتيم8بقبةيتعاطييبملنشطات

يق8أ):

الباب الثالث

ك ف اتيم8بقبةيتعاطييبملنشطات



7589 الجريدة الرسميةعدد)6943 - 28)ربيع اآلخر)1442 )14)ديسمبر)2020( 

م8سوميلقم)1.781).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)) 
يق�شييب نحيقطعةيألض ةيفالح ةيأويقابلةيللفالحةيمنيأمالك)
بلدولةيبلخاصةيملدتف ديجديديعلىيإث8يإسقاطيحقيبمل نوحة)

لهيسابقايبإقل ميس دييقاسم.

رئيس الحكومة،

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)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

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

أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 
بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض) ()1983 فبراير) (12(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.96)الصادر في)12)من جمادى اآلخرة)1439 
)فاتح مارس)2018()باإلعالن عن إسقاط حق السيد بنعي�شى بن عبد)
السالم بن عولي في ملكية القطعة األرضية الفالحية التي سبق أن منح)
إياها من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم عند توزيع أرا�شي)

الدولة الفالحية أو القابلة للفالحة خالل سنة)1977)؛

من) (7 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)
إليه أعاله خالل اجتماعيها) املشار  (1.72.277 الظهير الشريف رقم)

املنعقدين في)13)مارس)1980)و)22)أغسطس)2013)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  األرضية  القطعة  الحساني  ادريس  السيد  يمنح 
أمالك الدولة الخاصة رقم)16)املحدثة بتجزئة عين الدفالي والواقعة)
بجماعة بني وال بإقليم سيدي) »الفنية«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)
قاسم،)املمنوحة سابقا للسيد بنعي�شى بن عبد السالم بن عولي بناء)

 1403 من ربيع اآلخر) (28 في) الصادر  (2.82.607 على املرسوم رقم)
)12)فبراير)1983()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م8سوميلقم)1.785).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)) 

يق�شييب نحيقطعةيألض ةيفالح ةيأويقابلةيللفالحةيمنيأمالك)

بلدولةيبلخاصةيملدتف ديجديديعلىيإث8يإسقاطيحقيبمل نوحة)

لهيسابقايبإقل ميس دييقاسم.

رئيس الحكومة،

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)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

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

أعاله)؛

نصوصي اصة
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وعلى املرسوم رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 
بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض) ()1983 فبراير) (12(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة)؛

 1438 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.17.8 وعلى املرسوم رقم)
باإلعالن عن إسقاط حق السيد التهامي القاسمي) ()2017 فبراير) (8(
من) إياها  منح  أن  سبق  التي  الفالحية  األرضية  القطعة  ملكية  في 
أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم عند توزيع أرا�شي الدولة)

الفالحية أو القابلة للفالحة خالل سنة)1977)؛

من) (7 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)
إليه أعاله خالل اجتماعيها) املشار  (1.72.277 الظهير الشريف رقم)

املنعقدين في)13)مارس)1980)و)22)أغسطس)2013)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد محمد الوردي القطعة األرضية الفالحية من أمالك)
والواقعة) الدفالي  عين  بتجزئة  املحدثة  (25 رقم) الخاصة  الدولة 
بجماعة بني وال بإقليم سيدي) »الفنية«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)
املرسوم) على  بناء) القاسمي  التهامي  للسيد  سابقا  املمنوحة  قاسم،)
رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 )12)فبراير)1983()

املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م8سوميلقم)1.786).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)) 

يق�شييب نحيقطعةيألض ةيفالح ةيأويقابلةيللفالحةيمنيأمالك)

بلدولةيبلخاصةيملدتف ديجديديعلىيإث8يإسقاطيحقيبمل نوحة)

لهيسابقايبإقل ميس دييقاسم.

رئيس الحكومة،

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)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

املشار إليه) بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277) ()2006 يوليو) (25(

أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 

بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض) ()1983 فبراير) (12(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة)؛

 1438 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.17.10 وعلى املرسوم رقم)

)8)فبراير)2017()باإلعالن عن إسقاط حق السيد محمد بن جلول بن)

بوشتى في ملكية القطعة األرضية الفالحية التي سبق أن منح إياها من)

أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم عند توزيع أرا�شي الدولة)

الفالحية أو القابلة للفالحة خالل سنة)1977)؛

من) (7 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

إليه أعاله خالل اجتماعيها) املشار  (1.72.277 الظهير الشريف رقم)

املنعقدين في)13)مارس)1980)و)22)أغسطس)2013)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد محمد سمانة القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)34)املحدثة بتجزئة عين الدفالي والواقعة بتعاونية)

قاسم،) بإقليم سيدي  وال  بني  بجماعة  »الفنية«) الزراعي) اإلصالح 

املمنوحة سابقا للسيد محمد بن جلول بن بوشتى بناء)على املرسوم)

رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 )12)فبراير)1983()

املشار إليه أعاله.
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م8سوميلقم)1.787).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)) 

يق�شييب نحيقطعةيألض ةيفالح ةيأويقابلةيللفالحةيمنيأمالك)

بلدولةيبلخاصةيملدتف ديجديديعلىيإث8يإسقاطيحقيبمل نوحة)

لهيسابقايبإقل ميس دييقاسم.

رئيس الحكومة،

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)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

املشار إليه) بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277) ()2006 يوليو) (25(

أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 

بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من أراض) ()1983 فبراير) (12(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم القنيطرة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.584)الصادر في)30)من ربيع األول)1439 

)19)ديسمبر)2017()باإلعالن عن إسقاط حق السيد التهامي بن احمد)

بن الهاشمي في ملكية القطعة األرضية الفالحية التي سبق أن منح)

إياها من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سيدي قاسم عند توزيع أرا�شي)

الدولة الفالحية أو القابلة للفالحة خالل سنة)1977)؛

من) (7 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

إليه أعاله خالل اجتماعيها) املشار  (1.72.277 الظهير الشريف رقم)

املنعقدين في)13)مارس)1980)و)22)أغسطس)2013)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد محمد بنخاي القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)41)املحدثة بتجزئة عين الدفالي والواقعة بتعاونية)

قاسم،) بإقليم سيدي  وال  بني  بجماعة  »الفنية«) الزراعي) اإلصالح 

املمنوحة سابقا للسيد التهامي بن احمد بن الهاشمي بناء)على املرسوم)

رقم)2.82.607)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1403 )12)فبراير)1983()

املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م8سوميلقم )1.81).))صاسليفي)1))لا عيبر 8))11) )6))نوف 14)1)1)()باإل 8بجيمنيبمللكيبلع ومييبملائييواالضميإلىيملك)
بلدولةيبلخاصيقطعتانيألضيتانيمتأصلتانيمنيمت1وكيوبسيبمله8ه8يواإج8بء)معاوضةيعقاليةيبدونيمدلكيبشأنه ايمع)

بلقطعيبأللض ةيبملنجزيفوقهايبلقناةيبملكونةيلل ج8ىيبلجديديلهذبيبلوبسيبج اعةيبلعوبمةيبع الةيطنجة)-)أص لة.

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصل الخامس منه)؛

1437 القعدة) ذي  (6 بتاريخ) (1.16.113 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء) املتعلق  (36.15 رقم) القانون   وعلى 
)10)أغسطس)2016()ال سيما املادة)8)منه)؛

وتقويم) املتعلق بتحديد امللك العمومي املائي،) ()1998 فبراير) (4(  1418 6)شوال) الصادر في) (2.97.489 وعلى املرسوم رقم)
مجاري املياه واستخراج مواد البناء)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص،)قطعتين أرضيتين متأصلتين من متروك واد املهرهر)
الذي يشق امللك املسمى)»املنطقة الصناعية)2/37«)ذي الرسمين العقاريين عدد)61/61100)و)61/61101)املتواجدين بجماعة)
:)هكتارا واحدا وستة وثمانون آرا وأربعون سنتيارا،)وهكتارا واحدا) -)أصيلة،)مساحتهما على التوالي) العوامة بعمالة طنجة)
املبينة حدودهما باللون األزرق في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/5000   وثمانية وأربعون آرا وثمانية وتسعون سنتيارا،)

امللحق بأصل هذا املرسوم.

ويبينيبلجدوالنيبلتال انيإحدبث اتيحدوسيهاتينيبلقطعتينيبأللضيتين):

إحدبث اتيبلقطعة)))بلتييتخ8جيمنيبمللكيبلع ومييبملائييإلىيملكيبلدولةيبلخاص

)بل8سميبلعقالييعدس)11))6/)6)
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ملكيبلدولةيبلخاص
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والقطع األرضية) يؤذن بإجراء)معاوضة عقارية بدون مدرك بين القطعتين األرضيتين املشار إليهما في املادة األولى أعاله،) (-. املادة الثانية)

التابعتين للرسم العقاري (5 4)و) 61/61100)والقطعتين األرضيتين الحاملتين لرقمي) التابعة للرسم العقاري عدد) (3 2)و) 1)و)  الحاملة لألرقام)

عدد)61/61101)مساحة كل واحدة منها على التوالي):)هكتاران وآران وثمانون سنتيارا،)وأربعة هكتارات وخمسون آرا وعشرون سنتيارا،)وثالثة)

هكتارات وسبعة آرات وأربعون سنتيارا،)وسبعة هكتارات وأربعة وستون آرا وتسعون سنتيارا،)وواحد وعشرون آرا وواحد وثمانون سنتيارا،)

والتي أنجزت فوقها القناة املرسومة بلون أحمر في التصميم ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة).-)تضم إلى امللك العمومي املائي القطع األرضية التي تمر فوقها القناة املشار إليها في املادة الثانية أعاله،)موضوع هذه املعاوضة)

العقارية لتكون املجرى الجديد لواد املهرهر.

املادة الرابعة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق8بليلوزي8يبلفالحةيوبلص ديبلبح8ييوبلتن  ةيبلق8ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)1).891))صاسليفييفاتحيلا عيبر 8))11) )7))نوف 14)1)1))

بإسناسيبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

بالعرابي) حمزة  السيد  إلى  أعاله  إليه  املشار  (21.80 رقم) القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/1641)بتاريخ)8)أكتوبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق8بليلوزي8يبلفالحةيوبلص ديبلبح8ييوبلتن  ةيبلق8ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)1).895))صاسليفييفاتحيلا عيبر 8))11) )7))نوف 14)1)1))

بإسناسيبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

ملودن) خديجة  السيدة  إلى  أعاله  إليه  املشار  (21.80 رقم) القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1643)بتاريخ)8)أكتوبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق8بليلوزي8يبلفالحةيوبلص ديبلبح8ييوبلتن  ةيبلق8ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)1).896))صاسليفييفاتحيلا عيبر 8))11) )7))نوف 14)1)1))

بإسناسيبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

مريم منصوري) السيدة  إلى  أعاله  إليه  املشار  (21.80 رقم) القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1640)بتاريخ)8)أكتوبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق8بليلوزي8يبلفالحةيوبلص ديبلبح8ييوبلتن  ةيبلق8ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)1).897))صاسليفييفاتحيلا عيبر 8))11) )7))نوف 14)1)1))

بإسناسيبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إلى السيدة صبرين االسطي) إليه أعاله  املشار  (21.80 القانون رقم)

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1642)بتاريخ)8)أكتوبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق8بليلوزي8يبلفالحةيوبلص ديبلبح8ييوبلتن  ةيبلق8ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)1).898))صاسليفييفاتحيلا عيبر 8))11) )7))نوف 14)1)1))

بإسناسيبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

زروري) ادريس  السيد  إلى  أعاله  إليه  املشار  (21.80 رقم) القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/189)بتاريخ)8)أكتوبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

بإلذنيب  السةيبلهندسةيبملع الية

في صادر  (2832.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4660 يرخص تحت عدد) ()2020 نوفمبر) (9(  1442 23)من ربيع األول)

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  صابر  اميمة  للسيدة 

للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2833.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4665 يرخص تحت عدد) ()2020 نوفمبر) (9(  1442 23)من ربيع األول)

لدبلوم مهندس معماري مسلم) الحاملة  ابن منصور  للسيدة وصال 

من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة تطوان.

*

*  *
في صادر  (2834.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4691 يرخص تحت عدد) ()2020 نوفمبر) (9(  1442 23)من ربيع األول)

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  اقجني  ابراهيم  للسيد 

(،2016 يونيو) (6 بتاريخ) بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية  املدرسة 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تيفلت.

*

*  *
في صادر  (2835.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4690 يرخص تحت عدد) ()2020 نوفمبر) (9(  1442 23)من ربيع األول)

للسيد عبد الهادي املكدادي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

(،2007 يونيو) (25 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تمارة.

*

*  *
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في صادر  (2836.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4683 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  وزاقل  وصال  للسيدة 

(،2019 أكتوبر) (9 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2837.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4664 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بوفكري  سارة  للسيدة 

(،2016 يونيو) (29 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2838.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4659 

للسيدة ياسمين بوهوش الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2839.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4658 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الزيزي  للسيدة صوفيا 

للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة القنيطرة.

*

*  *

في صادر  (2840.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4696 

للسيدة أميرة جبران الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

أن تحمل) (،2019 يوليو) (8 الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (2841.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4657 

للسيدة لينة مارين الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من جامعة)

أن تحمل صفة مهندس) (،2016 ماي) (31 الفال بكيبيك بكندا بتاريخ)

معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع)

جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (2842.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4686 

للسيد رضا اقراوش الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2019 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة طنجة.

*

*  *
في صادر  (2843.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4689 

للسيد سفيان عبد الباري الزوخ الحامل لدرجة املاستر في الهندسة)

واملعمارية) املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة  املعمارية 

أن يحمل صفة مهندس) (،2019 يونيو) (30 أوكرانيا بتاريخ) (- بخاركيف)

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع)

جعل مكتبه بمدينة تازة.

*

*  *
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في صادر  (2844.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4688 2020()يرخص تحت عدد) 1442 )10)نوفمبر) 24)من ربيع األول)

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  احمدا  زكرياء) للسيد 

بتاريخ تونس  (- بقرطاج) والهندسة  للعلوم  الخاصة  العليا   املدرسة 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 يونيو) (30

بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (2845.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4649 

املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  قرشاوي  للسيد جالل 

مسلمة من أكاديمية الدولة بخركيف)-)أوكرانيا بتاريخ)30)ماي)2012،)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *
في صادر  (2846.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4676 

للسيد عبد الكريم قنديل الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

(- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة الناضور.

*

*  *
في صادر  (2847.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4678 

للسيد اسماعيل بن جلون التويمي الحامل لدبلوم مهندس معماري)

(- مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس) ()HMONP(

فرنسا بتاريخ)4)ديسمبر)2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في صادر  (2848.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4674 

()HMONP((للسيدة صوفيا الشرقاوي الحاملة لدبلوم مهندس معماري

مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2019 أكتوبر) (25

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر  (2849.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4681 

للسيد سليم الرايس الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)31)أكتوبر)2019،)أن يحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2850.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4668 

للسيد جمال بلغماير الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من وزارة)

أن) (،1991 يناير) (3 فرنسا بتاريخ) (- ( التجهيز واإلسكان والنقل والبحر)

بالقطاع) املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر  (2851.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4669 

للسيد محمد أمين اهرام الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

 Odessa( State( Academy( of( Civil( Engineering( And مسلمة من)

Architecture)بأوديسا)-)أوكرانيا بتاريخ)2)يوليو)2018،)أن يحمل صفة)

الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تمارة.

*

*  *
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في صادر  (2852.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4596 

للسيدة حفصة الطالبي الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

((- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الجديدة.

*

*  *
في صادر  (2853.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4673 

املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  املكطوفي  أيوب  للسيد 

((- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة جرسيف.

*

*  *
في صادر  (2854.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4679 

املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  قايدي  يوسف  للسيد 

((- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة صفرو.

*

*  *
في صادر  (2855.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4677 

للسيدة أسماء)بنسليمان الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

بتاريخ تركيا  (- باسطانبول) (Université( Bahçesehir من)  مسلمة 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2018 يونيو) (22

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *

في صادر  (2856.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4692 

للسيد أمين الهاللي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من جامعة)

أن يحمل) (،2012 يونيو) (27 روسيا بتاريخ) (- الدولة التقنية لطامبوف)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الخميسات.

*

*  *
في صادر  (2857.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4680 

للسيدة حورية ابن وحود ورثني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم)

من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2858.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4667 

لدبلوم مهندس معماري مسلم) الحامل  الناصر بوعمرو  للسيد عبد 

(،1994 أكتوبر) (20 من وزارة التجهيز والنقل والسياحة بباريس بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (2859.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4661 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  القر�شي  كنزة  للسيدة 

(،2019 يوليو) (15 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
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في صادر  (2860.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4663 

للسيدة سكينة العبادي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

(،2019 26)أكتوبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2861.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4662 

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  عواد  سكينة  للسيدة 

(،2017 يونيو) (20 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر  (2862.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4666 

للسيد خالد غيتي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)29)ديسمبر)1987،)أن يحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بإقليم سيدي بنور.

*

*  *
في صادر  (2863.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4672 

ملهندس معماري) الدولة  لدبلوم  الحامل  زرهوني عبدو  للسيد حمزة 

فال باريس  املعمارية  للهندسة  العليا  الوطنية  املدرسة  من   مسلم 

أن يحمل صفة مهندس) (،2016 نوفمبر) (23 بتاريخ) فرنسا  (- دوسين)

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة املعمارية  الهندسة   معماري ويزاول 

مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *

في صادر  (2864.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4671 

للسيد محمد السكياطي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

(- مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر  (2865.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4670 

للسيد أيمن البركة الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)

ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2019 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة وجدة.

*

*  *
في صادر  (2866.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4693 

للسيد نور الدين االدري�شي اليلولي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة)

 Odessa(State(Academy(Of(Civil(Engineering(املعمارية مسلمة من

And(Architecture)بأوديسا)-)أوكرانيا بتاريخ)2)يوليو)2018،)أن يحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  مهندس معماري ويزاول  ( صفة)

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *
في صادر  (2867.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26)من ربيع األول)1442 )12)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4695 

للسيد زكرياء)صنهاجي عزى الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

(،2019 يوليو) (29 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
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في صادر  (2937.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

9)ربيع اآلخر)1442 )25)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4684)للسيد)

سيف الدين بوركاب الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

 O.M( Beketov( National( University( Of( Urban( Economy من)

أن يحمل صفة مهندس) (،2019 ماي) (31 أوكرانيا بتاريخ) (- بخاركيف)

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع)

جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*

*  *
في صادر  (2938.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

4685 عدد) تحت  يرخص  ()2020 نوفمبر) (25(  1442 اآلخر) ربيع  (9 

للسيد عبد العالي مزوز الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

O.M(Beketov(National(University(Of(Urban(Economy(مسلمة من 

أن يحمل صفة مهندس) (،2017 يونيو) (30 أوكرانيا بتاريخ) (- بخاركيف)

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة املعمارية  الهندسة   معماري ويزاول 

مع جعل مكتبه بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر  (2939.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

9)ربيع اآلخر)1442 )25)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4687)للسيد)

أيوب مهدي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

الخاصة للهندسة املعمارية والسمعي البصري والتصميم بتونس بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 نوفمبر) (19

بمدينة مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (2940.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4697 عدد) تحت  يرخص  ()2020 نوفمبر) (25(  1442 اآلخر) ربيع  (9

للسيدة كنزة افتاحي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

2019،)أن تحمل) الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)11)يوليو)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في صادر  (2941.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4698 عدد) تحت  يرخص  ()2020 نوفمبر) (25(  1442 اآلخر) ربيع  (9

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  نعيم  هبة هللا  للسيدة 

(،2019 28)أكتوبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر  (2942.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

9)ربيع اآلخر)1442 )25)نوفمبر)2020()يرخص تحت عدد)4700)للسيد)

محمد صياد الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من وزارة التعليم)

العالي والبحث العلمي بالجزائر بتاريخ)16)أبريل)2001،)أن يحمل صفة)

الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

1).753))صاسليفي) بلحد  ةيلقم) (- تطوبن) (- ق8بليلوبلـييجهـةيطنجة)

3))منيلا عيبألول))11) )9)نوف 14)1)1)()باملوبفقةيعلىيق8بل)

بلكتلة) تن  ةي بإق8بليمخططي أنج8ةي (- بلفحص) إقل مي عاملي

بلع 8بن ةيبلق8ويةيلدوبليكتامةيبج اعةيبلقص8يبملجاز.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

1960()بشأن توسيع نطاق العمارات القروية) 1379 )25)يونيو) ذي الحجة)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر في فاتح جمادى (1.59.351 رقم) (  وعلى الظهير الشريف)

بشأن التقسيم اإلداري للمملكة،) ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)3978.19)الصادر في)8)ربيع اآلخر)1441 

)5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  أنجرة  (- الفحص) إقليم  يوافق على قرار عامل 

مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار كتامة بجماعة القصر)

.)PDARK/CKM/2018(املجاز،))املخطط رقم
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

* *

ق8بليلعامليإقل ميبلفحص)-)أنج8ة

 )بإق8بليمخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 8بن ةيبلق8وية)

لدوبليكتامةيبج اعةيبلقص8يبملجاز

عامل إقليم الفحص - أنجرة،

ذي) من  (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

1960()بشأن توسيع نطاق العمارات القروية) 1379 )25)يونيو) الحجة)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)27)ديسمبر)2017)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

4)يناير)2018)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة القصر املجاز خالل دورته)

العادية املنعقدة بتاريخ)7)فبراير)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من)22)أكتوبر إلى)24)نوفمبر)2018 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار كتامة بجماعة)

القصر املجاز))املخطط رقم)PDARK/CKM/2018()امللحق بأصل هذا)

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

1).751))صاسليفي -)بلحد  ةيلقم) -)تطوبن)  ق8بليلوبلـييجهـةيطنجة)

3))منيلا عيبألول))11) )9)نوف 14)1)1)()باملوبفقةيعلىيق8بل)

بلكتلة) تن  ةي بإق8بليمخططي أنج8ةي (- بلفحص) إقل مي عاملي

بلع 8بن ةيبلق8ويةيلدوبليعينيبلصغي1يبج اعةيبلقص8يبملجاز.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)

1436 ذي الحجة) (9 بتاريخ) (2.15.716  كما تم تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  أنجرة  (- الفحص) إقليم  يوافق على قرار عامل 

مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار عين الصغير بجماعة)

.)PDARAS/CKM/2018(القصر املجاز))املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

* *
 ق8بليلعامليإقل ميبلفحصي-يأنج8ة

 بإق8بليمخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 8بن ةيبلق8وية

لدوبليعينيبلصغي1يبج اعةيبلقص8يبملجاز

عامل إقليم الفحص - أنجرة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)

العمارات) نطاق  توسيع  بشأن  ()1960 يونيو) (25(  1379 الحجة) ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)27)ديسمبر)2017)؛

 وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ

4)يناير)2018)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة القصر املجاز خالل دورته)

العادية املنعقدة بتاريخ)7)فبراير)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من)22)أكتوبر إلى)24)نوفمبر)2018  

بمقر جماعة القصر املجاز،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار عين الصغير)

بجماعة القصر املجاز))املخطط رقم)PDARAS/CKM/2018()امللحق)

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


