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نصوص عامة
ظهير  شريف رقم  1.20.86صادر في فاتح جمادى األولى  1442
( 16ديسمبر   )2020بتعيين رؤساء مجالس علمية محلية
وأعضاء باملجلس العلمي األعلى.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.03.300الصادر في  2ربيع
األول  22( 1425أبريل  )2004بإعادة تنظيم املجالس العلمية،
كما وقع تغييره وتتميمه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
املادة األولى
يعين :
 السيد محمد أصبان رئيسا للمجلس العلمي املحلي بعمالة الرباط،خلفا للسيد عبد هللا اكديرة ؛
 السيد حكيم الفضيل اإلدري�سي رئيسا للمجلس العلمي املحليبعمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا ،خلفا للسيد عمرمحسن ؛
 السيد عبد العزيزاوالعسري رئيسا للمجلس العلمي املحلي بعمالةمقاطعة عين الشق ،خلفا للسيد حسن أمين ؛
 السيد إبراهيم الوجاجي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بعمالةمقاطعات موالي رشيد ،خلفا للسيد محمد آيت بايعيش ؛
 السيد عبد هللا الشرقاوي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بعمالةمقاطعات عين السبع  -الحي املحمدي ،خلفا للسيد زكرياء فائد ؛
 السيد عبد الكريم قبول رئيسا للمجلس العلمي املحلي بعمالةمقاطعات سيدي البرنو�صي ،خلفا للسيد عبد العزيزاإلدري�سي ؛
 السيد محمد بوشركة رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليممديونة ،خلفا للسيد مبارك العلمي ؛
 السيد محمد الزياني رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمالنواصر ،خلفا للسيد العربي الضاوي ؛
 السيد يحيى علوي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليم سطات،خلفا للسيد الحاج محمد خالد ؛
 السيد محمد درقاوي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمبنسليمان ،خلفا للسيد الغازي دني ؛

 السيد محمد الصالحي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمتيزنيت ،خلفا للسيد الحسين وجاج ؛
 السيد املصطفى سليمي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمآسفي ،خلفا للسيد عبد الرزاق الوزكيتي ؛
 السيد محمد الشنتوف رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمتطوان ،خلفا للسيد عبد الغفور الناصر؛
 السيد محمد أورياغل رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمالحسيمة ،خلفا للسيد عبد الخالد الرحموني ؛
 السيد عبد الرزاق الحمزاوي رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليمورزازات ،خلفا للسيد عبد هللا بال ؛
 السيد محمد بوت رئيسا للمجلس العلمي املحلي بإقليم اشتوكة -آيت باها ،خلفا للسيد لحسن رغيبي.
املادة الثانية
يعين األشخاص التالي بيانهم أعضاء باملجلس العلمي األعلى :
 السيد عبد العلي العبودي ؛ السيد محمد عدناوي ؛ السيد لحسن الرحموني ؛ السيد الحسين ميفراح ؛ السيد عبد الغفور الناصر؛ السيد حسن أمين ؛ السيد عمرمحسن ؛ السيد مبارك العلمي ؛ السيد الحسين وكاك ؛ السيد عبد الرزاق الوزكيتي ؛ السيد عبد السالم فيغو ؛ السيد محمد املصلح ؛ السيد محمد الطبراني ؛ السيد عبد الحامد اكنازاي ؛ السيد محمد البايك ؛ -السيد الحسن إد سعيد ؛
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 السيد عبد السالم االزعر؛ السيدة وداد العيدوني ؛ -السيدة ناجية أقجوج ؛
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وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على اتفاق القرض رقم  ،MR - F - C1امللحق بأصل هذا
املرسوم واملبرم بتاريخ  2ديسمبر  2020بين اململكة املغربية والوكالة
اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ مائتي مليون ( )200.000.000دوالر
أمريكي ،لتمويل برنامج دعم االستجابة لكوفيد .19 -

 السيدة سعاد رحائم ؛ السيدة خديجة بنهمو ؛ السيدة زهراء ناجية الزهراوي.املادة الثالثة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية

املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر .)2020

وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

مرسوم رقم  2.20.898صادر في  24من ربيع اآلخر 1442
( 10ديسمبر  )2020باملوافقة على اتفاق القرض رقم ،MR-F-C1
املبرم بتاريخ  2ديسمبر   2020بين اململكة املغربية والوكالة
اليابانية للتعاون الدولي ،بمبلغ مائتي مليون ()200.000.000
دوالرأمريكي ،لتمويل برنامج دعم االستجابة لكوفيد .19 -
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  )2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.72بتاريخ  4ذي الحجة 1441
( 25يوليو  )2020؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املصادق
عليه بالقانون رقم  26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61
بتاريخ  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020؛
وعلى قانون املالية لسنة  1982رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول ( 1402فاتح يناير ،)1982
والسيما الفصل  41منه ؛

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرس ــوم رق ــم  2.20.904ص ــادر ف ــي  24م ــن ربي ــع اآلخ ــر 1442
( 10ديسمبر   )2020باملوافقة على  عقد القرض بمبلغ
أربعمائة مليون أورو  ( 400.000.000أورو) ،املبرم بتاريخ
 27نوفمبر  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  ،KFWلتمويل
مشروع «املساعدة الطارئة كورونا للمغرب  -آلية الضمان
لتخفيف األثر االقتصادي».
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  )2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.72بتاريخ  4ذي الحجة 1441
( 25يوليو  )2020؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املصادق
عليه بالقانون رقم  26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61
بتاريخ  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020؛
وعلى قانون املالية لسنة  1982رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول ( 1402فاتح يناير ،)1982
والسيما الفصل  41منه ؛
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وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :

رسم ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يوافق على عقد القرض بمبلغ أربعمائة مليون أورو
( 400.000.000أورو) ،امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ
 27نوفمبر  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  ،KFWلتمويل
مشروع «املساعدة الطارئة كورونا للمغرب  -آلية الضمان لتخفيف
األثر االقتصادي».

يوافق على عقد القرض بمبلغ مائتين وخمسين مليون أورو
( 250.000.000أورو) ،امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ
 27نوفمبر  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  ،KFWلتمويل
مشروع «دعم إصالحات النظام املالي في املغرب  -الشطر األول».

املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر .)2020

وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرس ــوم رق ــم  2.20.905ص ــادر ف ــي  24م ــن ربي ــع اآلخ ــر 1442
( 10ديسمبر  )2020باملوافقة على عقد القرض بمبلغ مائتين
وخمسين مليون أورو  ( 250.000.000أورو) ،املبرم بتاريخ
 27نوفمبر  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  ،KFWلتمويل
مشروع «دعم إصالحات النظام املالي في املغرب  -الشطر األول».
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  )2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.72بتاريخ  4ذي الحجة 1441
( 25يوليو  )2020؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املصادق
عليه بالقانون رقم  26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61
بتاريخ  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020؛
وعلى قانون املالية لسنة  1982رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول ( 1402فاتح يناير ،)1982
والسيما الفصل  41منه ؛

مرس ــوم رق ــم  2.20.841ص ــادر ف ــي  8جمـ ــادى األول ــى 1442
( 23ديسمبر  )2020بتطبيق املرسوم بقانون رقم 2.20.665
الصادر في  12من صفر  30( 1442سبتمبر   )2020املتعلق
بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء.
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم بقانون رقم  2.20.665الصادر في  12من
صفر  30( 1442سبتمبر  )2020املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي
للدار البيضاء ،وال سيما املواد  7و 18و 19منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  2جمادى
األولى  17( 1442ديسمبر ،)2020
رسم ما يلي:

القسم األول
معايير برنامج النشاط املطلوب للحصول
على صفة القطب املالي للدار البيضاء
املادة األولى
تطبيقا ألحكام البند  3من الفقرة األولى من املادة  7من املرسوم
بقانون رقم  2.20.665املشار إليه أعاله ،يجب أن يستجيب برنامج
نشاط املقاوالت املؤهلة للحصول على «صفة القطب املالي» للمعيارين
التاليين :
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 - 1االرتباط املباشر بين األنشطة املدرة للدخل التي تمارسها
املقاولة املعنية وغرضها الرئي�سي واالعتيادي ؛
 - 2ممارسة أنشطة تتوافق مع توجه القطب املالي واملساهمة في
تأكيد دوره في إنتاج الثروة وتطوير املبادالت والتمويالت.
املادة الثانية
يجب على املقاوالت املالية وغير املالية املنصوص عليهما في املادتين
 4و 5من املرسوم بقانون رقم  2.20.665السالف الذكر ،بغية تقييم
فعلية النشاط املتوقع ومضمونه في ضوء املعيارين املنصوص عليهما
في املادة األولى أعاله :
• أن يكون مقرها الفعلي في القطب املالي للدارالبيضاء؛
• أن يتم تسييرها وتدبيرها انطالقا من القطب املالي للدار البيضاء.
ومن أجل ذلك ،يجب أن يقيم باملغرب مسير واحد على األقل ؛
• أن ترصد حدا أدنى من نفقات التسيير يتالءم مع طبيعة وحجم
األنشطة األساسية املدرة للدخل ؛
ً
ً
• أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين تأهيال عاليا ،من بينهم على
األقل إطارا مسيرا واحدا يثبت اكتسابه لتجربة مهنية بهذه الصفة
ال تقل عن ثالث ( )3سنوات على املستوى الدولي بالنسبة ملقدمي
الخدمات التقنية واإلدارية وملقدمي الخدمات اإلضافية وكذا
لشركات التجارة ،وعن سنة واحدة بالنسبة لألنشطة األخرى ؛
• أن تساهم في تطوير الخبرة التقنية والتكنولوجية وفي تنمية
القطب املالي ،ال سيما فيما يخص املبادالت و تمويل التنمية في
أفريقيا.
املادة الثالثة
عالوة على الشروط املنصوص عليها في املادة الثانية أعاله ،يجب
على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات اإلدارية املشار إليهم
في البند  2من املادة  5من املرسوم بقانون رقم  2.20.665السالف
الذكر ،أن يقوموا بتقديم ثالث خدمات على األقل من بين الخدمات
اآلتية لفائدة ثالث وحدات على األقل تنتمي إلى نفس املجموعة
أو تربطها مع مقدمي الخدمات املذكورين عالقات تجارية أو تقنية
أو رأسمالية :
 اإلشراف على أنشطة وحدات املجموعة التي ينتمي إليها مقدمالخدمات املشار إليه أعاله سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر
من البلدان األجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛
 تسييروتدبيرالوحدات السالفة الذكر؛ تقديم خدمات لحساب الوحدات املذكورة ؛ -تقديم خدمات لحساب الغير؛
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 فوترة السلع والخدمات ،لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير؛ إنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق باملقاراإلقليمية والدولية.

القسم الثاني
عمولة دراسة طلبات الحصول على «صفة القطب املالي
للدارالبيضاء» و العمولة السنوية وغرامات التأخير
املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة  18من املرسوم بقانون رقم 2.20.665
السالف الذكر ،تحتسب عموالت الدراسة و العمولة السنوية على
النحو التالي:
 تحتسب عمولة الدراسة حسب أصناف املقاوالت املنصوصعليها في املادتين  4و 5من املرسوم بقانون املذكور ،ال سيما اعتبارا
لوضعية املقاولة وحجمها وسنوات نشاطها.
تدفع هذه العمولة لهيئة القطب املالي للدارالبيضاء عند إيداع
امللف ؛
 تحتسب العمولة السنوية حسب أصناف املقاوالت باعتباررقم املعامالت املحقق وسنوات النشاط .وبالنسبة للسنة
املحاسبية األولى التي تحصل خاللها املقاولة على صفة القطب
املالي ،تحتسب العمولة على أساس رقم املعامالت املحقق خالل
املدة الزمنية الفعلية التي تمت خاللها مزاولة النشاط.
تدفع العمولة السنوية لهيئة القطب املالي للدارالبيضاء قبل
 31مارس من السنة املوالية للسنة املحاسبية املختتمة.
املادة الخامسة
تحدد نسبة الزيادة املطبقة في حالة تأخير أداء العمولة السنوية
املنصوص عليها في املادة  18من املرسوم بقانون رقم 2.20.665
السالف الذكر ،في اثنين في املائة ( )2٪عن كل شهر أو جزء شهر تأخير
وتحتسب على أساس مبلغ العمولة املستحقة.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  19من املرسوم بقانون
رقم  2.20.665السالف الذكر ،يترتب على عدم إرسال التقرير
السنوي في اآلجال التي تحددها هيئة القطب املالي للدارالبيضاء أداء
غرامة قدرها  3000درهم عن كل يوم تأخير.
املادة السابعة
ينسخ املرسوم رقم  2.11.323الصادر في  7شوال  6( 1432سبتمبر )2011
بتطبيق القانون رقم  44.10املتعلق بصفة «القطب املالي للدار البيضاء».
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يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  638.20صادر
في  7ذي الحجة  28( 1441يوليو  )2020بشأن الشروط
العامة لترتيب وتسيير املمرات املستوية املحدثة الجتياز الطرق
العمومية عبر السكك الحديدية.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.110الصادر في
 12من ذي القعدة  1380املوافق  28أبريل  1961بشأن املحافظة على
السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغاللها ،وال سيما الفصل 26
منه ؛
وعلى القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق  ،كما
وقع تغييره وتتميمه والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07
بتاريخ  26من صفر  11( 1431فبراير  )2010؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.420الصادر في  20من شوال 1431
( 29سبتمبر  )2010بتطبيق أحكام القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة
السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق ،وال سيما املادتين
 100و  101منه ؛
وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك ووزير الداخلية رقم  2805.14الصادر في  3شوال 1435
(فاتح أغسطس  )2014املتعلق بعالمات السير على الطرق ،كما وقع
تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يراد في مدلول هذا القرار باملفاهيم التالية :
 ممر مستوي  :مكان تقاطع طريق عمومية مع السكة الحديديةحسب املفهوم الوارد في املادة  85من القانون رقم  52.05املتعلق
بمدونة السيرعلى الطرق ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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 الهيئة املكلفة باستغالل السكك الحديدية  :املكلف بتدبيرالبنياتالتحتية السككية حسب املفهوم املشارإليه في املادة  6من القانون
رقم  52.03املتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها
واستغاللها ؛
 حارس  :الشخص املكلف بفتح وإغالق حواجز املمرات املستوية.املادة 2
يطبق هذا القرار على املمرات املستوية لتقطاع الطرق العمومية
مع السكك الحديدية.
وال يشمل نطاق تطبيقه تقاطعات الطرق العمومية مع سكك
الحافالت الكهربائية «تراموي» .كما ال يشمل املمرات املستوية
املنشأة داخل نطاق املؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفالحية
أو املينائية.
وال تسري أحكامه كذلك على املمرات املستوية املتواجدة على
السكك الحديدية الثانوية املؤدية إلى تفريعات عمومية أو خاصة
تابعة للموانئ أو املناجم أو املقالع أو تابعة ملؤسسات أو مقاوالت.
املادة 3
أصناف املمرات املستوية
تنقسم املمرات املستوية املنشأة على السكك الحديدية لعبور
طرق عمومية إلى ثالثة أصناف :
 - 1الصنف األول  :ويشمل جميع املمرات املستوية املحروسة ليال
ونهارا واملتوفرة على حواجز أو نصف حواجز ؛
 - 2الصنف الثاني  :ويشمل جميع املمرات املستوية غير املحروسة
املجردة من الحواجز ؛
 - 3الصنف الثالث  :ويشمل جميع املمرات املستوية غير
املحروسة واملتوفرة على حواجز أو أنصاف حواجز تعمل أوتوماتيكيا
ويقطع كل حاجز منها الطريق العمومية أو النصف األيمن منها .ويكون
هذا الصنف من املمرات املستوية مزودا بإشارات ضوئية وصوتية.
ويمكن أن يضاف إلى املمرات املستوية املتوفرة على حواجز،
بوابة صغيرة تخصص للراجلين تغلق بنزول الذراع.
املادة 4
ترتب أو يعاد ترتيب املمرات املستوية املحدثة الجتياز الطرق
العمومية عبر السكك الحديدية في أحد األصناف املبينة في املادة
 3أعاله ،بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ينشر
بالجريدة الرسمية ،بما فيها املمرات املستوية املحدثة بصفة مؤقتة.
وتحذف كذلك هذه املمرات بقرار لوزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ينشر بالجريدة الرسمية.
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املادة 5

املادة 8

نظام فتح وإغالق حواجز املمرات املستوية
من الصنف األول والثالث

تدابير السالمة بالنسبة للممرات املستوية غير املصنفة املتواجدة
على السكك الحديدية الثانوية

تحرس املمرات املستوية من الصنف األول بالليل والنهار خالل
فترات املرور بالسكك الحديدية .ويسير الحواجز حراس تابعون
للهيئة املكلفة باستغالل السكة الحديدية .وتفتح هذه الحواجز بصفة
اعتيادية خالل النهار .وتكون خالل الليل إما :

تلزم الهيئة املكلفة باستغالل سكك حديدية ثانوية مؤدية إلى
تفريعات عمومية أو خصوصية تابعة للموانئ واملناجم واملقالع
أو تابعة ملؤسسات أو مقاوالت بتطبيق تدابير السالمة خاصة لعبور
املمرات املستوية املتواجدة بها.

 مفتوحة ومحروسة بصفة عادية من طرف حارس مستقر في عيناملكان ؛

ويدخل ضمن نطاق السكك الحديدية الثانوية السكك الحديدية
غير التابعة للشبكة السككية الوطنية املحددة في البند (د) من
املادة  2من القانون رقم  52.03املتعلق بتنظيم الشبكة السككية
الوطنية وتدبيرها واستغاللها.

 مغلقة بصفة عادية بمفتاح .وفي هذه الحالة يبين في الفتة ما الذييجب على مستعملي الطريق العمومية القيام به ليقوم الحارس
بفتح تلك الحواجز.
ويطبق على الحواجز املفتوحة نظام االغالق ملدة خمس دقائق
قبل حلول الساعة القانونية التي تجتاز فيها القطارات املنتظمة
أو املعلن عن قدومها ،ويعاد فتح الحواجز حين يتم اجتيازها .وفي حالة
التأخير يمكن للحارس أن يعيد فتح الحواجز ملتابعة حركة السير
عبر املمر ثم يعيد إغالقها في الحين .ويكون الحارس إذ ذاك هو البات
وحده دون سواه في أمر االحتياطات الخصوصية التي يمكن أن تمليها
ظروف اجتياز املمر املستوي.
ويمكن أن يغلق ملدة محدودة ممر مستوي من الصنف األول
مجاور ملحطة قطار بسبب مباشرة القطارات ملناورات  أو لكونها في
حالة توقف.
وتكون حواجز املمرات املستوية من الصنف الثالث عادة مفتوحة
ليال ونهارا وتغلق أوتوماتيكيا قبل اجتياز القطار للممر املستوي.
ويعاد فتحها فورا بعد مرور القطار.
املادة 6
نظام استعمال البوابات الصغيرة من طرف الراجلين
في حالة تواجد بوابات صغيرة مغلقة بنزول الذراع منعزلة كانت
أو مضافة إلى حواجز ،يمكن للراجلين استعمالها بالليل والنهار من غير
حراسة وال إشارة خصوصية ،تحت مسؤوليتهم الخاصة وتحملهم
تبعات الحوادث واألخطار.
املادة 7

املادة 9
وضع وصيانة التشوير الطرقي ومعدات السالمة الخاصة باملمرات
املستوية املصنفة
ال يمكن البدء في استغالل املمرات املستوية املصنفة وفتحها أمام
حركة السير إال بعد وضع عالمات التشوير الطرقي ومعدات السالمة
الالزمة الشتغالها.
وتوضع على املمرات املستوية كيفما كان صنفها جميع عالمات
التشوير املناسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
وتتكلف الهيئة املكلفة باستغالل السكة الحديدية بوضع التشوير
الخاص باملمرات املستوية املصنفة طبقا للدليل العام للتشوير
الطرقي .وتتكلف أيضا  بصيانة تشوير املوقع في حين تقوم املصالح
املكلفة بتدبير الطرق بصيانة التشوير املبكر للممرات املستوية
املصنفة.
املادة 10
مختلف أنواع املنع
يمنع على كل مستعمل للطريق العمومية عند اجتياز املمرات
املستوية ما يلي :
 أن يقف أو يوقف املركبات أو البهائم التي يسوقها أثناء اجتيازممر مستوي .ويجب بوجه خاص على سائقي املركبات أن يتحققوا
من اشتغال األجزاء الدافعة ملركباتهم قبل دخولهم املمراملستوي ؛

القضبان الوقائية

 أن يدخل السكة الحديدية أو أن يلج املحطات عن طريق املمراتاملستوية أو أن يترك املركبات أو البهائم التي يسوقها تدخل إليها :

يجب أن تتوفر سكك جميع املمرات املستوية التي تجتازها
املركبات لزوما على قضبان وقائية أو مسطحات أرضية.

 أن يتلف حواجز املمرات املستوية أو البوابات الصغيرة أو أنيعرقل عملها ؛
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 -أن يدخل إلى ممر مستوي تابع لخط مكهرب ذي نواقل جوية،

املادة 11

مركبة قد تمس شحنتها هذه النواقل وبوجه خاص أن يدخل
مركبة تمس مسلفات التشوير؛
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ينسخ قرار وزير األشغال العمومية رقم  257.61الصادر في
 20نوفمبر  1961بشأن الشروط العامة لترتيب وتسيير املعابر املسواة

 -أن يرغم حراس املمرات املستوية على فتح الحواجز بال موجب

(املزلقانات) املحدثة الجتياز الطرق العمومية املعترف بها عبر السكك
الحديدية.

للفتح أو أن يباشرهو بنفسه هذا الفتح ؛

املادة 12

 -أن يخالف األوامر بمنع العبور ،التي يصدرها حراس املمرات

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املستوية من الصنف األول ؛
 -أن يتسلل ما بين نصفي حواجز املمرات املستوية من الصنف

وحرر بالرباط في  7ذي الحجة  28( 1441يوليو  .)2020

الثالث عندما يكونان في حالة إغالق.

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرار لوزير الصحة رقم  2920.20صادر في  7ربيع اآلخر  23(1442نوفمبر   )2020بتتميم قرار وزير الصحة رقم  3208.15بتاريخ  9ذي
الحجة  23( 1436سبتمبر  )2015بتحديد قائمة األدوية املقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
وكذا قائمة األدوية التي تخول اإلعفاء الكلي أو الجزئي من املصاريف الباقية على عاتق املستفيد.

وزيرالصحة،
بعد االطالع على قرار وزير الصحة رقم  3208.15الصادر في  9ذي الحجة  23 ( 1436سبتمبر  )2015بتحديد قائمة األدوية املقبول إرجاع
مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض وكذا قائمة األدوية التي تخول اإلعفاء الكلي أو الجزئي من املصاريف الباقية على
عاتق املستفيد ،كما تم تتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتمم ،كما يلي ،امللحقان األول والثاني من قرار وزير الصحة املشار إليه أعاله رقم  3208.15الصادر في  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  ،)2015املحددان ،على التوالي ،لقائمة األدوية املقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،ولقائمة
األدوية التي تخول اإلعفاء الكلي أو الجزئي من املصاريف الباقية على عاتق املستفيد :
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« الملحق األول
« قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض
DENOMINATION COMMUNE
INTERNATIONALE (DCI)

DOSAGE

FORME

………………………………….

………………………….

……………………….

Fentanyl

100 µg/h

Dispositif transdermique

Fentanyl

100 µg

Orale

<< SYSTEME NERVEUX

<< ANALGÉSIQUES OPIOÏDES

Fentanyl

200 µg

Orale

Fentanyl

400 µg

Orale

Morphine

10 mg

Injectable

………………………………….

………………………….

……………………….

Tramadol

100 mg

Rectale

Tramadol

100 mg

Orale

Tramadol

150 mg

Orale

Tramadol

200 mg

Orale

Tramadol/ Paracétamol

37,5 mg / 325 mg

Orale

………………………………….

………………………….

……………………….

Eletriptan

40 mg

Orale

Rizatriptan

5 mg

Orale

Rizatriptan

10 mg

Orale

Sumatriptan

50 mg

Orale

() بدون تغيير

………………………….

……………………….

<< ANALGÉSIQUES ANTIPYRETIQUES
()بدون تغيير

<< ANTI-MIGRAINEUX

<< ANESTHESIQUES
() بدون تغيير

<< ANTI-DEPRESSEURS
() بدون تغيير
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<< ANTIEPILEPTIQUES-ANTICONVULSIVANTS
…………………………………

………………………………

………………………………

Phenobarbital

50 mg

Orale

Prégabaline

25 mg

Orale

Prégabaline

75 mg

Orale

Prégabaline

150 mg

Orale

Prégabaline

300 mg

Orale

…………………………………

………………………………

………………………………

Quétiapine
Quétiapine

100 mg
150 mg

Orale
Orale

Quétiapine

200 mg

Orale

Quétiapine

300 mg

Orale

Quétiapine
Rispéridone

400 mg
1 mg

Orale
Orale

() بدون تغيير

………………………………

………………………………

<< ANTIPARKINSOSNIENS
() بدون تغيير

<< NEUROLEPTIQUES

<< NORMOTHYMIQUES
() بدون تغيير

<< ANXIOLYTIQUES
() بدون تغيير

<< HYPNOTIQUES / SEDATIFS
() بدون تغيير

<< MEDICAMENTS DE LA DEMENCE/ ANTI-CHOLINESTERASIQUES
() بدون تغيير
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<< SANG ET ORGANES HEMATOPOETIQUES
<< ANTIANEMIQUES
…………………………………

…………………………………

…………………………………

Sulfate Ferreux/ Acide Folique

105 mg/ 350 mg

Orale

Acide Folique

5 mg

Orale

Acide Folique / Fer

0,350 mg /50 mg/mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< FACTEURS DE COAGULATION SANGUINES
…………………………………
Facteur IX

…………………………………

…………………………………

50 UI/ml

Injectable

Facteur IX de coagulation humain

500 UI

Injectable

Facteur IX de coagulation humain

1000 UI

Injectable

Facteur VIII

25 UI/ml

Injectable

…………………….…………

………………………………

……………………………

Facteur VII recombinant

4,8 mg

Injectable

500 UI/500 UI

Injectable

1000 UI/1000 UI

Injectable

500 UI

Injectable

250 UI
500 UI

Injectable
Injectable

1000 UI

Injectable

Facteur VIII/Facteur de Willebrand
humain (VWF)
Facteur VIII/Facteur de Willebrand
humain (VWF)
Facteur VII de coagulation humain
Facteur IX de coagulation humain
Facteur X de coagulation humain
Facteur II de coagulation humain
humai
Protéine C
Protéine S
Moroctolog Alfa
Moroctolog Alfa
Moroctolog Alfa

<< HEMOSTATIQUES GENERAUX
…………………………………
…………………………………

…………………………………

Etamsylate

500 mg

Orale

Eltrombopag

25 mg

Orale

Eltrombopag

50 mg

Orale

…………………………………

…………………………………

<< ANTIHEMORRAGIQUES
…………………………………
Acide Tranexamique

1g

Orale

Fibrinogène Humain

1.5 g /100 ml

Injectable

Phytomenadione

10 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

((24 (24 (مسيد2( 9 مج9 لوألا ىدامج9 - 6946 عدد

8506

الجريدة الرسمية

<< ANTITHROMBOTIQUES
Acetylsalicylate de lysine

300 mg

Orale

Apixaban

2,5 mg

Orale

Apixaban

5 mg

Orale

Dabigatran etexilate

75 mg

Orale

Dabigatran etexilate

110 mg

Orale

Dabigatran etexilate

150 mg

Orale

Fondaparinux sodique

2,5 mg /0,5 ml

Injectable

Fondaparinux sodique

7,5 mg /0,6 ml

Injectable

Ténectéplase

50 mg

Injectable

<< ANTICOAGULANTS HEPARINIQUES
() بدون تغيير

<< INHIBITEURS DIRECT DU FACTEUR Xa
() بدون تغيير

<< ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES
() بدون تغيير

<< ANTICOAGULANTS ORAUX ANTIVITAMINE K
() بدون تغيير

<< ANTIDOTES DE L'HÉPARINE
() بدون تغيير

<< AGENTS CHELATEURS
() بدون تغيير

<< SUBSTITUS DU SANG ET SOLUTIONS DE PERFUSION
() بدون تغيير

<< SUBSTITUTS DU PLASMA
() بدون تغيير

الجريدة الرسمية
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<< VOIE DIGESTIVE ET METABOLISME
<< SOLUTIONS POUR NUTRITION PRENTERALE
() بدون تغيير

<< ANTIDIABETIQUES ORAUX
…………………………………

…………………………………

…………………………………

Glipizide

5 mg

Orale

Linagliptine

5 mg

Orale

Liraglutide

6mg/ml

Injectable

Metformine

500 mg

Orale

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Répaglinide

2 mg

Orale

Saxagliptine

2.5 mg

Orale

Saxagliptine

5 mg

Orale

Sitagliptine

100 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< ANTIDIABETIQUES/ INSULINE
() بدون تغيير

<< ELEMENTS MINERAUX / VITAMINES
() بدون تغيير

<< ANTI-INFLAMMATOIRES IMMUNOSUPPRESSEURS INTESTINAUX
() بدون تغيير

<< ANTIREFLUX, ANTIACIDE
() بدون تغيير

<< INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTON
Esomeprazole

20 mg

Orale

Esomeprazole

40 mg

Orale

Lansoprazole

15 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< ANTIEMETIQUES
() بدون تغيير
<< MEDICAMENTS CONTRE LES DESORDRES FONCTIONNELS GASTRO-INTESTINAUX
() بدون تغيير
<< ANTISPASMODIQUES ANTICHOLINERGIQUES ET MUSCULOTROPES
() بدون تغيير
<< AUTRES MEDICAMENTS DES VOIES DIGESTIVES ET DU METABOLISME (ENZYMES)
Laronidase

100 U / ml

Injectable

10 mg

Orale

<< AUTRES ANTIDIARRHEIQUES
Racecadotril
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<< SYSTÈME RESPIRATOIRE
<< AGONISTES SELECTIFS BETA-2 ADRENERGIQUES
() بدون تغيير

<< ANTIHISTAMINIQUE H1
Bilastine

20 mg

Orale

Desloratadine

5 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………

……………………

<< BRONCHO-DILATATEURS / ANTIASTHMATIQUES
Béclométasone

50 µg

Nasale

Béclométasone

100 µg

Nasale

Béclométasone

250 µg

Inhalation

…………………….

…………………………………

…………………………………

Budésonide / formotérol

400 / 12 µg / µg

Inhalation

Bromhydrate de fénotérol / Bromure
d'Ipratropium

50 µg /20 µg

Inhalation

Formotérol

12 µg

Inhalation

…………………….

…………………………………

…………………………………

Fluticasone / salmétérol

250 µg / 25 µg

Inhalation

Furoate de Fluticasone / vilantérol
trifenatate

92 µg/22 µg/dose

Inhalation

Furoate de Fluticasone / vilantérol
trifenatate

184 µg/22 µg/dose

Inhalation

Ipratropium

0,25/2 mg/ml

Nébulisation

…………………….

………………………………

………………………………

Glycopyrronium

50 µg

Inhalation

Maleate d’Indacaterol / Bromure de
Glycopyrronium

110 µg /50 µg

Inhalation

Mométasone

50 µg

Nasale

…………………….

………………………………

……………………………

Tiotropium

18 µg

Inhalation

Tiotropium

2,5 µg

Inhalation

Tiotropium / Olodatérol

2.5 µg / 2.5 µg

Inhalation

Tiemonium / Diprophylline

150 mg / 25 mg

Rectale

() بدون تغيير

………………………………

……………………………

<< SURFACTANTS PULMONAIRES
() بدون تغيير

الجريدة الرسمية
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<< HORMONES SYSTEMIQUES, HORMONES SEXUELLES EXCLUES
<< HORMONES PANCREATIQUES
() بدون تغيير

<< ANTITHYROIDIENS
() بدون تغيير

<< HORMONS THYROIDIENNES
() بدون تغيير

<< HORMONE DE L'ANTEHYPOPHYSE ET ANALOGUES
() بدون تغيير

<< HORMONES DE LA POST HYPOPHYSE
() بدون تغيير

<< HORMONES HYPOTALAMIQUES
() بدون تغيير

<< CORTICOIDES A USAGE SYSTEMIQUE
() بدون تغيير
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<< SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
<< ANTIANGOREUX
() بدون تغيير

<< ANTIANGOREUX VASODILATATEURS
…………………….

………………………………

……………………………

Molsidomine

2 mg

orale

Nicorandil

10 mg

orale

Nicorandil

20 mg

orale

Trimétazidine

20 mg

() بدون تغيير

…………………………………

orale

…………………………………

<< VASODILATATEURS PERIPHERIQUES
() بدون تغيير

<< CARDIOTONIQUES
() بدون تغيير

<< ANTIARYTHMIQUES
() بدون تغيير

<< ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE
() بدون تغيير

<< BETABLOQUANTS
…………………….

…………………………………

…………………………………

Bétaxolol

20 mg

Orale

Bisoprolol

1,25 mg

Orale

Bisoprolol

2,5 mg

Orale

() بدون تغيير

………………………………

……………………………

<< DIURETIQUES
() بدون تغيير

<< INHIBITEURS CALCIQUES
() بدون تغيير

<< INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION
…………………….

…………………….

…………………….

Trandolapril

0,5 mg

Orale

Trandolapril

4 mg

Orale

Zofenopril

30 mg

Orale

الجريدة الرسمية
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<< ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II
() بدون تغيير

<< ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS
…………………….………….

…………………….

…………………….

Enalapril / Hydrochlorothiazide

20 mg /12,5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril
arginine

5 mg /5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril
arginine

5 mg /10mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril
arginine

10 mg /5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril
arginine

10 mg /10mg

Orale

Indapamide / Amlodipine

1,5 mg/ 5 mg

Orale

Indapamide / Amlodipine

1,5 mg/ 10 mg

Orale

Sacubitril /Valsartan

50 mg (24.3 mg / 25.7 mg )

Orale

Sacubitril /Valsartan

100 mg (48.6 mg / 51.4 mg)

Orale

Sacubitril/Valsartan

200 mg ( 97.2 mg / 102.8 mg)

Orale

Télmisartan / Amlodipine

40 mg / 5 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

40 mg / 10 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

80 mg / 5 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

80 mg / 10 mg

Orale

Télmisartan / Hydrochlorothiazide

80 mg/ 12,5 mg

Orale

Verapamil / Trandolapril
Verapamil / Trandolapril
Zofenopril / Hydrochlorothiazide

180 mg / 2 mg
240 mg / 4 mg
30 mg / 12,5 mg

Orale
Orale
Orale

Ramipril / Hydrochlorothiazide

5 mg/25 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

<< HYPOLIPEMIANTS
…………………….
Fluvastatine

80 mg

Orale

Pravastatine
Pravastatine

40 mg
20 mg

Orale
Orale

() بدون تغيير

…………………….

<< AGENTS ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIQUES
() بدون تغيير

…………………….
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<< ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS
<< ANTINEOPLASIQUES CYTOTOXIQUES
Aflibercept

25 mg/ml

Injectable

Asparaginase

10 000 U

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Bevacizumab

400 mg

Injectable

Bendamustine

25 mg

Injectable

Bendamustine

100 mg

Injectable

Bortézomib

1 mg

Injectable

Bortézomib

3,5 mg

Injectable

Cabazitaxel

60 mg / 1,5 mg

Injectable

Carboplatine

600 mg / 60 ml

Injectable

Cetuximab

5 mg/ ml

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Docetaxel

80 mg

Injectable

Gefitinib

250 mg

Orale

Docetaxel

160 mg/16 ml

Injectable

…………………….…………

…………………….

…………………….

Imatinib

100 mg

Orale

Imatinib

400 mg

Orale

Nilotinib

200 mg

Orale

…………………….…………

…………………….

…………………….

Mitoxantrone

25 mg

Injectable

Obinutuzumab

1000 mg / 40 ml

Injectable

Oxaliplatine

50 mg

Injectable

Phosphate de Ruxolitinib

5 mg

Orale

Phosphate de Ruxolitinib

15 mg

Orale

Phosphate de Ruxolitinib

20 mg

Orale

Palbociclib
Palbociclib
Palbociclib
Oxaliplatine

75 mg
100 mg
125 mg
100 mg

Orale
Orale
Orale
Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Trastuzumab

440 mg

Injectable

Trastuzumab

600 mg / 5 ml

Injectable

Triptoreline

0,1 mg

Injectable

() بدون تغيير

………………………………

………………………………

الجريدة الرسمية
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<< HORMONOTHERAPIE
Acétate d'abiratérone

250 mg

Orale

Anastrozole

1 mg

Orale

…………………….

…………………….

…………………….

Flutamide

250 mg

Orale

Fulvestrant
Letrozole

250 mg
2,5 mg

Injectable
Orale

() بدون تغيير

…………………….

…………………….

<< IMMUNOGLOBULINES IMMUNOSUPPRESSEURS
() بدون تغيير

<< IMMUNOSTIMULANTS IMMUNOMODULATEURS
() بدون تغيير

<< IMMUNOSTIMULANTS
() بدون تغيير

<< IMMUNOSUPRESSEURS
………………………………

…………………………

……………………

Etanercept

25 mg

Injectable

Etanercept

50 mg

Injectable

Fingolimod

0,5 mg

Orale

………………………………

…………………………

……………………

Rituximab
Secukinumab
Teriflunomide
Ustekinumab

500 mg
150 mg
14 mg
45 mg

Injectable
Injectable
Orale
Injectable

Ustekinumab

90 mg

Injectable

Tacrolimus

1 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………

……………………

<< IMMUNOMODULATEURS
() بدون تغيير
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<< MUSCLE ET SQUELETTE
<< ANTIGOUTTEUX HYPO-URICEMIANTS
() بدون تغيير

<< ANTIGOUTTEUX ANTI-INFLAMMATOIRES
() بدون تغيير

<< BIPHOSPHONATES
() بدون تغيير

<< ANTISPASTIQUES
………………………………..

…………………………………

…………………………………

Dantrolène

100 mg

orale

Tolpérisone

150 mg

orale

<< ANTI-INFLAMATOIRES NON STREROIDIENS
………………………………..

………………………………

………………………………

Etofenamate

1 g/ 2 ml

Injectable

Etoricoxib

60 mg

Orale

Etoricoxib

90 mg

Orale

Fénoprofène

300 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

الجريدة الرسمية
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<< ORGANES SENSORIELS
<< MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES
<< BETABLOQUANTS
() بدون تغيير

<< ANTICHOLINERGIQUES
() بدون تغيير

<< CHOLINERGIQUES
() بدون تغيير

<< ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS
() بدون تغيير

<< ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS
() بدون تغيير

<< ANTIGLAUCOMATEUX
() بدون تغيير

<< PRODUITS POUR DIAGNOSTIC
() بدون تغيير

<< ANTIBACTERIENS
Acide fusidique

1%

Ophtalmique

Azithromycine

15 mg / g

Ophtalmique

Gentamicine

0,3%

Ophtalmique

Lévofloxacine

5 mg

Ophtalmique

Tobramycine

0,3 MUI/100 ml

Ophtalmique

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< ANTIVIRAUX
() بدون تغيير

<< LARMES ARTIFICIELLES
() بدون تغيير

<< AGENTS ANTINEOVASCULARISATION OCULAIRE
() بدون تغيير
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<< SYSTÈME GENITOURINAIRE ET HORMONES SEXUELLES
<< ALPHA-BLOQUANTS
………………………………..

…………………………………

…………………………………

Tamsulosine

0,4 mg

Orale

Terazosine

2 mg

Orale

Terazosine

5 mg

Orale

<< ANTIGONADOTROPES
() بدون تغيير

<< OCYTOCIQUES
() بدون تغيير

<< DERIVES-IMIDAZOLES
() بدون تغيير

<< GONADOTROPHINES ET AUTRES STIMULANTS DE L'OVULATION
Cetrorelix acétate

0.25 mg

Injectable

Choriogonadotrophine alpha

250 µg/ 0,5 ml

Injectable

Follitropine alfa

75 UI

Injectable

Follitropine alfa

300 UI

Injectable

Follitropine alfa

450 UI

Injectable

Follitropine alfa

900 UI

Injectable

Follitropine alfa

1050 UI

Injectable

Lutropine alpha

82.5 UI

Injectable

Follitropine alfa / Lutropine

150 UI/75 UI

Injectable

<< PROGESTATIFS
() بدون تغيير
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<< ANTIINFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE
<< PENICILLINES
() بدون تغيير

<< CARBAPENEMES
() بدون تغيير

<< CEPHALOSPORINES
() بدون تغيير

<< AMINOSIDES
() بدون تغيير

<< FLUOROQUINOLONES
() بدون تغيير

<< GLYCOPEPTIDES
() بدون تغيير

<< MACROLIDES
() بدون تغيير

<< LINCOSAMIDES
() بدون تغيير

<< PHENICOLES
() بدون تغيير

<< SULFAMIDES
() بدون تغيير

<< TETRACYCLINES
………………………………..

…………………………………

…………………………………

Tetracycline

4%

Locale

Tigécycline

50 mg

Injectable

Lymecycline

300 mg

Orale

() بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< ANTIMYCOBACTERIENS
() بدون تغيير
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<< ANTIVIRAUX
………………………………..

…………………………………

…………………………………

Sofosbuvir/Ledipasvir

400 mg/90 mg

Orale

Sofosbuvir/Velpatasvir

400 mg/100 mg

Orale

Stavudine

30 mg

Orale

………………………………..

…………………………………

…………………………………

Telbivudine

600 mg

Orale

Tenofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Orale

Valaciclovir

500 mg

Orale

() بدون تغيير

………………………………

…………………………………

<< ANTIBACTERIENS
() بدون تغيير

<< ANTIPALUDIQUES
() بدون تغيير

<< ANTIFONGIQUES
() بدون تغيير

<< ANTIPARASITAIRES
() بدون تغيير

<< ANTIBIOTIQUES/CORTICOIDES
() بدون تغيير

<< VACCINS SEULS ET/OU ASSOCIES CONTRE
() بدون تغيير

<< IMMUNOGLOBULINES ET IMMUNOSERUMS
Immunoglobuline Humaine Normale

50 mg/ML

Injectable

Immunoglobuline Humaine Normale

100 mg/ML

Injectable

الجريدة الرسمية

8519

((24 (24 (مسيد2( 9 مج9 لوألا ىدامج9 - 6946 عدد

<< MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES
<< ANTIACNEIQUES
() بدون تغيير

<< ANTI-ECZEMATEUX
() بدون تغيير

<< ANTIPSORIASIQUES
() بدون تغيير

<< DIVERS
<< MEDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DE L'HYPERKALIEMIE ET DE
L'HYPERPHOSPHATEMIE

Polystyrène Sulfonate de calcium

99,75 g /100 g

Orale

Polystyrène Sulfonate de sodium

99,75 g /100 g

Orale

Sevelamer

800 mg

Orale

*

*

*
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« الملحق الثاني

« قائمة األدوية التي تخول اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد
DENOMINATION COMMUNE
INTERNATIONALE (DCI)

DOSAGE

FORME

<< SYSTEME NERVEUX
<< ANALGÉSIQUES ANTIPYRETIQUES
()بدون تغيير

<< AGENTS ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIQUES
()بدون تغيير

<< ANTI-DEPRESSEURS
()بدون تغيير

<< ANTIEPILEPTIQUES-ANTICONVULSIVANTS
()بدون تغيير

<< ANTIPARKINSOSNIENS
()بدون تغيير

<< NEUROLEPTIQUES
…………………………………

………………………………

…………………………………

Quétiapine
Quétiapine

100 mg
150 mg

Orale

Quétiapine

200 mg

Orale

Quétiapine

400 mg

Orale

Quétiapine

300mg

Orale

()بدون تغيير

<< NORMOTHYMIQUES
()بدون تغيير

<< ANXIOLYTIQUES
()بدون تغيير

………………………………

Orale

…………………………………

الجريدة الرسمية
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<< SANG ET ORGANES HEMATOPOETIQUES
<< ANTIANEMIQUES
()بدون تغيير

<< ANTITHROMBOUTIQUES
………………………………….

………………………….

……………………….

Acetylslicylate de lysine

300 mg

Orale

Apixaban

2,5 mg

Orale

Apixaban

5 mg

Orale

Dabigatran etexilate

75 mg

Orale

Dabigatran etexilate

110 mg

Orale

Dabigatran etexilate

150 mg

Orale

Fondaparinux sodique

2,5 mg /0,5 ml

Injectable

Fondaparinux sodique

7,5 mg /0,6 ml

Injectable

Ténectéplase

50 mg

Injectable

…………………….…………

………………………………

…………………………………

<<ANTICOAGULANTS HEPARINIQUES
()بدون تغيير

<<INHIBITEURS DIRECT DU FACTEUR Xa
()بدون تغيير

<< ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES
()بدون تغيير

<< ANTICOAGULANTS ORAUX ANTIVITAMINE K
()بدون تغيير

<< FACTEUR DE COAGULATION SANGUINE

Facteur IX

50 UI/ml

Injectable

Facteur IX de coagulation humain

500 UI

Injectable

Facteur IX de coagulation humain

1000 UI

Injectable

Facteur VIII

100 UI/ml

Injectable

…………………….…………

………………………………

…………………………………

Facteur VII recombinant

4,8 mg

Injectable

Facteur VIII/Facteur de Willebrand humain (VWF)

500 UI/500 UI

Injectable

Facteur VIII/Facteur de Willebrand humain (VWF)

1000 UI/1000 UI

Injectable

Facteur VII de coagulation humain
Facteur IX de coagulation humain
Facteur X de coagulation humain
Facteur II de coagulation humai
Protéine C
Protéine S

500 UI

Injectable

Moroctolog Alfa

250 UI

Injectable

Moroctolog Alfa

500 UI

Injectable

Moroctolog Alfa

1000 UI

Injectable

………………………………

…………………………………

<< HEMOSTATIQUES GENERAUX
…………………………………
Etamsylate

500 mg

Orale

Eltrombopag

25 mg

Orale

Eltrombopag

50 mg

Orale

<< SUBSTITUS DU SANG ET SOLUTIONS DE PERFUSION
()بدون تغيير

<< SUBSTITUTS DU PLASMA
()بدون تغيير
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<< VOIE DIGESTIVE ET METABOLISME
<< ANTIDIABETIQUES ORAUX
…………………………………
…………………………………

……………………………
………………………………

…………………………………
…………………………………

Glipizide
Linagliptine
Liraglutide

5 mg
5 mg
6mg/ml

Orale
Orale
Injectable

Metformine

500 mg

Orale

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Répaglinide

2 mg

Orale

Saxagliptine

2.5 mg

Orale

Saxagliptine

5 mg

Orale

Sitagliptine

100 mg

Orale

()بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< ANTIDIABETIQUES/ INSULINE
()بدون تغيير

<< ANTI-INFLAMMATOIRES IMMUNOSUPPRESSEURS INTESTINAUX
()بدون تغيير

<< ELEMENTS MINERAUX / VITAMINES
()بدون تغيير

<< AUTRES MEDICAMENTS DES VOIES DIGESTIVES ET DU METABOLISME (Enzymes)
Laronidase

100 U / ml

Injectable

الجريدة الرسمية
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<< SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
<< ANTIANGOREUX VASODILATATEURS
…………………….

………………………………

…………………………………

Molsidomine

2 mg

orale

Nicorandil

10 mg

orale

Nicorandil

20 mg

orale

Trimétazidine

20 mg

()بدون تغيير

…………………………………

orale

…………………………………

<< ANTIARYTHMIQUES
()بدون تغيير

<< ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE
()بدون تغيير

<< BETABLOQUANTS
…………………….

………………………………… …………………………………

Bétaxolol

20 mg

Orale

Bisoprolol

1,25 mg

Orale

Bisoprolol
()بدون تغيير

2,5 mg

………………………………

Orale

…………………………………

<< DIURETIQUES
()بدون تغيير

<< INHIBITEURS CALCIQUES
()بدون تغيير

<< INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION
…………………….

…………………….

…………………….

Trandolapril

0,5 mg

Orale

Trandolapril

4 mg

Orale

Zofenopril

30 mg

Orale

<< ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II
()بدون تغيير
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الجريدة الرسمية

<< ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS
…………………….

…………………….

…………………….

Enalapril / Hydrochlorothiazide

20 mg /12,5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril arginine

5 mg /5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril arginine

5 mg /10mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril arginine

10 mg /5mg

Orale

Fumarate de Bisoprolol/Périndopril arginine

10 mg /10mg

Orale

Indapamide / Amlodipine

1,5 mg/ 5 mg

Orale

Indapamide / Amlodipine

1,5 mg/ 10 mg

Orale

Sacubitril /Valsartan

50 mg (24.3 mg / 25.7 mg )

Orale

Sacubitril /Valsartan

100 mg (48.6 mg / 51.4 mg)

Orale

Sacubitril/Valsartan

200 mg ( 97.2 mg / 102.8 mg)

Orale

Télmisartan / Amlodipine

40 mg / 5 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

40 mg / 10 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

80 mg / 5 mg

Orale

Télmisartan / Amlodipine

80 mg / 10 mg

Orale

Télmisartan / Hydrochlorothiazide

80 mg/ 12,5 mg

Orale

Verapamil / Trandolapril

180 mg / 2 mg

Orale

Verapamil / Trandolapril

240 mg / 4 mg

Orale

Zofenopril / Hydrochlorothiazide

30 mg / 12,5 mg

Orale

Ramipril/Hydrochlorothiazide

5mg/25 mg

Orale

()بدون تغيير

…………………….

…………………….

الجريدة الرسمية
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<< ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS
<< ANTINEOPLASIQUES CYTOTOXIQUES
Aflibercept

25 mg/ml

Injectable

Asparaginase

10 000 U

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Bevacizumab

400 mg

Injectable

Bendamustine

25 mg

Injectable

Bendamustine

100 mg

Injectable

Bortézomib

1 mg

Injectable

Bortézomib

3,5 mg

Injectable

Cabazitaxel

60 mg / 1,5 mg

Injectable

Carboplatine

600 mg / 60 ml

Injectable

Cetuximab

5 mg/ ml

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Gefitinib

250 mg

Orale

Docetaxel

160 mg/16 ml

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Imatinib

100 mg

Orale

Imatinib

400 mg

Orale

Docetaxel

80 mg

Injectable

nllotinib

200mg

Orale

…………………….

…………………….

…………………….

Mitoxantrone

25 mg

Injectable

Obinutuzumab

1000 mg / 40 ml

Injectable

Oxaliplatine

50 mg

Injectable

Phosphate de Ruxolitinib

5 mg

Orale

Phosphate de Ruxolitinib

15 mg

Orale

Phosphate de Ruxolitinib

20 mg

Orale

Palbociclib

75 mg

Orale

Palbociclib

100 mg

Orale

Palbociclib

125 mg

Orale

Oxaliplatine

100 mg

Injectable

…………………….

…………………….

…………………….

Trastuzumab

440 mg

Injectable

Trastuzumab

600 mg / 5 ml

Injectable

Triptoreline

0,1 mg

Injectable

()بدون تغيير

………………………………

…………………………………

Acétate d'abiratérone
Anastrozole

250 mg
1 mg

Orale
Orale

…………………….

…………………….

…………………….

<< HORMONOTHERAPIE

Flutamide

250 mg

Orale

Fulvestrant

250 mg

Injectable

Letrozole

2,5 mg

Orale

()بدون تغيير

…………………….

…………………….
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<< IMMUNOGLOBULINES IMMUNOSUPPRESSEURS
()بدون تغيير

<< IMMUNOSTIMULANTS IMMUNOMODULATEURS
()بدون تغيير

<< IMMUNOSTIMULANTS
()بدون تغيير

<< IMMUNOSUPRESSEURS
………………………………

…………………………

Etanercept

25 mg

……………………
Injectable

Etanercept

50 mg

Injectable

Fingolimod

0,5 mg

Orale

………………………………

…………………………

……………………

Rituximab

500 mg

Injectable

Secukinumab

150 mg

Injectable

Teriflunomide

14 mg

Orale

Ustekinumab

45 mg

Injectable

Ustekinumab

90 mg

Injectable

Tacrolimus

1mg

Orale

()بدون تغيير

………………………………

………………………………

<< IMMUNOMODULATEURS
()بدون تغيير

الجريدة الرسمية
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<< MUSCLE ET SQUELETTE
<< ANTIGOUTTEUX ANTI-INFLAMMATOIRES
()بدون تغيير

<< ANTIGOUTTEUX HYPO-URICEMIANTS
()بدون تغيير

<< BIPHOSPHONATES
()بدون تغيير

<< ANTI-INFLAMATOIRES NON STREROIDIENS
………………………………..
………………………………..

…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………

Diclofénac

75 mg

Injectable

Etoricoxib

60 mg

Orale

Etoricoxib

90 mg

Orale

Ibuprofène

200 mg

Orale

()بدون تغيير

………………………………

…………………………………

<< ANTISPASTIQUES
()بدون تغيير

<< SYSTÈME RESPIRATOIRE
<< AGONISTES SELECTIFS BETA-2 ADRENERGIOUES
()بدون تغيير

<< ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX X LEUCOTRIENUS
()بدون تغيير

<< BRONCHO-DILATATEURS/ANTIASTHMATIQUES
Béclométasone

50 µg

Nasale

Béclométasone

100 µg

Nasale

Béclométasone

250 µg

Inhalation

…………………….

………………………………

…………………………………

Budésonide / formotérol

400 / 12 µg / µg

Inhalation

Bromhydrate de fénotérol / Bromure d'Ipratropium

50 µg /20 µg

Inhalation

Formotérol

12 µg

Inhalation

…………………….

…………………………………

…………………………………

Fluticasone / salmétérol

250 µg / 25 µg

Inhalation

Furoate de Fluticasone / vilantérol trifenatate

92 µg/22 µg/dose

Inhalation

Furoate de Fluticasone / vilantérol trifenatate

184 µg/22 µg/dose

Inhalation

Ipratropium

0,25/2 mg/ml

Nébulisation

…………………….

…………………………………

…………………………………

Glycopyrronium

50 µg

Inhalation

Maleate d’Indacaterol / Bromure de
Glycopyrronium

110 µg /50 µg

Inhalation

Mométasone

50 µg

Nasale

…………………….

…………………………………

…………………………………

Tiotropium
Tiotropium

18 µg
2,5 µg

Inhalation
Inhalation
Inhalation

Tiotropium / Olodatérol

2.5 µg / 2.5 µg

Tiemonium / Diprophylline

150 mg/ 25 mg

Rectale

()بدون تغيير

………………………………

……………………………
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<< ORGANES SENSORIELS
<< MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES
<< BETABLOQUANTS
()بدون تغيير

<< ANTICHOLINERGIQUES
()بدون تغيير

<< CHOLINERGIQUES
()بدون تغيير

<< ANTIGLAUCOMATEUX
()بدون تغيير

<< PRODUITS POUR DIAGNOSTIC
()بدون تغيير

<< AGENTS ANTINEOVASCULARISATION OCULAIRE
()بدون تغيير

<< ANTIINFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE
<< PENICILLINES
()بدون تغيير

<< CARBAPENEMES
()بدون تغيير

<< CEPHALOSPORINES
()بدون تغيير

<< AMINOSIDES
()بدون تغيير

<< FLUOROQUINOLONES
()بدون تغيير

<< GLYCOPEPTIDES
()بدون تغيير

<< LINCOSAMIDES
()بدون تغيير

<< MACROLIDES
()بدون تغيير

<< ANTIVIRAUX

………………………………..

………………………………

Sofosbuvir/Ledipasvir

400 mg/90 mg

…………………………………
Orale

Sofosbuvir/Velpatasvir

400 mg/100 mg

Orale

Stavudine

30 mg

Orale

………………………………..

…………………………………

…………………………………

Telbivudine

600 mg

Orale

Tenofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Orale

Valaciclovir

500 mg

Orale

()بدون تغيير

…………………………………

…………………………………

<< HORMONES SYSTEMIQUES, HORMONES SEXUELLES EXCLUES
<< HORMONES PANCREATIQUES
()بدون تغيير

<< ANTITHYROIDIENS
()بدون تغيير

.)2020  نوفمبر23( 1442  ربيع اآلخر7 وحرر بالرباط في
. خالد آيت طالب: اإلمضاء

. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية- .املادة الثانية
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الجريدة الرسمية

نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.845صادر في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع
النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي وبنزع ملكية القطع األرضية والحقوق املشاعة
الالزمة لهذا الغرض بإقليم الرحامنة.

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 القانون رقم  46.07القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.08.15بتاريخ  18من صفر  26( 1429فبراير  )2008؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.252الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  5( 1429يونيو  )2008بتطبيق القانون رقم  46.07املشار إليه
أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة بن جرير بإقليم الرحامنة من  23أكتوبر إلى غاية  25ديسمبر  2019؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي بجماعة
بن جرير بإقليم الرحامنة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ،ملكية القطع األرضية والحقوق املشاعة الالزمة لهذا الغرض ،املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها
بلون أحمر في املخطط التجزيئي ذي املقياس  1/2000امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة - .يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة والرئيس املدير العام
للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.846صادر في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع
النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 
الغرض بإقليم الرحامنة.

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 القانون رقم  46.07القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.08.15بتاريخ  18من صفر  26( 1429فبراير  )2008؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.252الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  5( 1429يونيو  )2008بتطبيق القانون رقم  46.07املشار إليه
أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة سيدي علي لبراحلة بإقليم الرحامنة من  4ديسمبر 2019
إلى غاية  6فبراير  2020؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي بجماعة
سيدي علي لبراحلة بإقليم الرحامنة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ،ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ،املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في
املخططات التجزيئية ذات املقياس  1/2000امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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العقارية
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الجريدة الرسمية
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مراجعها 
العقارية
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الجريدة الرسمية
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مراجعها 
العقارية

املادة الثالثة - .يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة والرئيس املدير العام
للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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الجريدة الرسمية

8557

مرسوم رقم  2.20.720صادرفي  24من ربيع اآلخر 10( 1442ديسمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث
دار الشباب بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ
 20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015؛
وعلى 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 ؛
وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني افتح ،املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  25ديسمبر  2019إلى غاية  27فبراير  2020؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث دار الشباب بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذه الغاية ،كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق
بأصل هذا املرسوم ،وعينت في الجدول التالي :
أرقام القطع األرضية في
التصميم

نوعيتها ومراجعها العقارية

مساحتها باملتر املربع

أسماء وعناوين املالك
املفترضين

مالحظات

1

عارية ،غيرمحفظة

 214م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على أربعة ( )04أشجاركبيرة من
الزيتون.

2

عارية ،غيرمحفظة

 327م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على شجرتين ( )02كبيرتين من
الزيتون.

3

عارية ،غيرمحفظة

 265م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على أربعة ( )04أشجاركبيرة من
الزيتون.

4

تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/35973

بويران محمد
الساكن بدوارالقرية
جماعة بني افتح

أرض فالحية ،تحتوي على شجرتين ( )02كبيرتين من
الزيتون.

 55م

2

املادة الثالثة -.يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.
املادة الرابعة -.يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة
بني افتح ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.721صادرفي  24من ربيع اآلخر 10( 1442ديسمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث نادي
نسوي بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ
 20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015؛
وعلى 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 ؛
وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني افتح ،املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  25ديسمبر  2019إلى غاية  27فبراير  2020؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث نادي نسوي بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذه الغاية ،كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم
امللحق بأصل هذا املرسوم ،وعينتا في الجدول التالي :
رقما القطعتين
األرضيتين في التصميم

نوعيتهما ومراجعهما العقارية

مساحتهما باملتر املربع

أسماء وعناوين املالك
املفترضين

مالحظات

1

عارية ،غيرمحفظة

 103م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على ثالثة ( )03أشجاركبيرة من
الزيتون.

2

عارية ،غيرمحفظة

 399م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على ثمانية ( )08أشجاركبيرة من
الزيتون.

املادة الثالثة -.يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.
املادة الرابعة -.يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة
بني افتح ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية

8559

مرسوم رقم  2.20.722صادرفي  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مستودع
جماعي بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة إليواء سيارات وآليات الجماعة ومختلف العتاد التقني وبنزع ملكية القطع
األرضية الالزمة لهذا الغرض.
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  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني افتح ،املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  28أغسطس  2019إلى غاية  30أكتوبر  2019؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مستودع جماعي بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة إليواء سيارات وآليات الجماعة
ومختلف العتاد التقني.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذه الغاية ،كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق
بأصل هذا املرسوم ،وعينت في الجدول التالي :
أرقام القطع األرضية في
التصميم

نوعيتها ومراجعها العقارية

1

عارية ،غيرمحفظة

 443م

2

عارية ،غيرمحفظة

 190م

2

3

عارية ،غيرمحفظة

 191م

2

مالك غيرمعروف

4

عارية ،غيرمحفظة

 190م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على ثالث ()03شجرات من الزيتون

5

عارية ،غيرمحفظة

 190م

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على ثالث ()03شجرات من الزيتون

أسماء وعناوين املالك
املفترضين

مالحظات

2

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على سبع ()07شجرات من الزيتون

مالك غيرمعروف

أرض فالحية ،تحتوي على أربع ()04شجرات من الزيتون
أرض فالحية ،تحتوي على ثالث ()03شجرات من الزيتون

مساحتها باملتر املربع

املادة الثالثة -.يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.
املادة الرابعة -.يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس
جماعة بني افتح ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.756صادر في  23من ربيع اآلخر 1442
( 9ديسمبر )2020 بضم قطعتين أرضيتين من ملك الدولة
الخاص إلى ملك الدولة العمومي من أجل تهيئة واد الصابون
في إطار مشروع إحداث املنطقة الصناعية (طنجة تيك)
بعمالة طنجة  -أصيلة.
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مرسوم رقم  2.20.842صادر في  23من ربيع اآلخر 1442
( 9ديسمبر )2020 باملصادقة على  عملية التحديد اإلداري
رقم  655املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «تيديوى» الكائن
بتراب قبيلة امشيمن بقيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم
ميدلت.
رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو )1914
املتعلق بامللك العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد
استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تضم من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي ،القطعتان
األرضيتان التابعتان للرسم العقاري عدد  61 /61101مساحتهما
اإلجمالية هكتاران و  5آرات و  65س ،الكائنتان بجماعة العوامة

بناء على القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.586الصادر في فاتح ذي القعدة 1437
( 5أغسطس  )2016يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة
امشيمن بقيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم ميدلت ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و  4و  5و  7من الظهير الشريف الصادر في  12من
رجب  18( 1342فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد
األرا�ضي الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ،قد تم إنجازها داخل
اآلجال القانونية ؛

بعمالة طنجة  -أصيلة ،واملرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميم

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ فاتح نوفمبر  2016؛

املادة الثانية

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت تحت عدد  1760بتاريخ  6أكتوبر  2020وفقا ملقتضيات
الفصل الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله ،والتي تثبت
من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

التجزيئي املرفق بأصل هذا املرسوم.

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املسمى «تيديوى» التابع للجماعة الساللية امشيمن الواقع
بالنفوذ الترابي لقيادة تونفيت ،دائرة بومية بإقليم ميدلت؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي تعرض تأكيدي على التحديد اإلداري
املذكور ،وذلك طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في الفصل  6من
الظهير الشريف املؤرخ في  18فبراير  1924املتعلق بالتحديد اإلداري
ألرا�ضي الجماعات الساللية ؛

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

وباقتراح من وزير الداخلية،
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الجريدة الرسمية

رسم ما يلي :
املادة األولى

8561

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  9أغسطس  2016؛

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم  655للعقار الجماعي
املدعو «تيديوى» التابع للجماعة الساللية «امشيمن» والواقع بتراب
قبيلة امشيمن بقيادة تونفيت بدائرة بومية بإقليم ميدلت.

وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت تحت عدد  1620بتاريخ  14سبتمبر  2020وفقا ملقتضيات
الفصل الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار إليه أعاله ،والتي تثبت
من أجل املصادقة ما يلي :

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية امشيمن العقار
الجماعي املدعو «تيديوى» ،مساحته اإلجمالية  760هكتارا و  89آرا
و  75سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين املرفق
بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املسمى «اسامر نتدرارت» التابع للجماعة الساللية تعرعارت،
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اكوديم دائرة بومية بإقليم ميدلت ؛

املادة الثانية

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،

 - 2أنه لم يتم إيداع أي تعرض تأكيدي على التحديد اإلداري
املذكور ،وذلك طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة في الفصل  6من
الظهير الشريف املؤرخ في  18فبراير  1924املتعلق بالتحديد اإلداري
ألرا�ضي الجماعات الساللية ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.843صادر في  23من ربيع اآلخر 1442
( 9ديسمبر )2020 باملصادقة على  عملية التحديد اإلداري
رقم  640املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «اسامر نتدرارت»
الكائن بتراب قبيلة تعرعارت بقيادة اكوديم بدائرة بومية
بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.335الصادر في  5شعبان 1437
( 12ماي  )2016يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة تعرعارت
بقيادة اكوديم بدائرة بومية بإقليم ميدلت ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و  4و  5و  7من الظهير الشريف الصادر في  12من
رجب  18( 1342فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد
األرا�ضي الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه قد تم إنجازها داخل
اآلجال القانونية ؛

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم  640للعقار الجماعي
املدعو «اسامر نتدرارت» التابع للجماعة الساللية «تعرعارت» الواقع
بتراب قبيلة تعرعارت بقيادة اكوديم بدائرة بومية بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية تعرعارت العقار
الجماعي املدعو «اسامر نتدرارت» ،مساحته اإلجمالية  10506هكتارا
و  66آرا و  94سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين
املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

8562

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 6946لوألا ىدامج 9مج (2( 9مسيد ((24 (24

مرسوم رقم  2.20.925صادرفي  7جمادى األولى  22( 1442ديسمبر )2020
باإلذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة (امللك
الغابوي) والشركة املغربية الفالحية التقنية.

املادة الثانية
تدفع الشركة املغربية الفالحية التقنية مبلغا قدره  256.144درهما
إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة (سطر املياه والغابات) ،يمثل
الفرق في القيمة التجارية للقطعتين األرضيتين املعنيتين باملقايضة

رئيس الحكومة،

العقارية.

بناء على الظهير الشريف الصادر في  20من ذي الحجة 1335
( 10أكتوبر  )1917املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها ،كما
وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري

املادة الثالثة
يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7جمادى األولى  22( 1442ديسمبر .)2020

والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقدة بتاريخ
 12سبتمبر  2019بشأن تحديد القيمةالتجارية للعقار املقترح ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقدة بتاريخ
 13يوليو  2020بشأن تحديد القيمة التجارية للقطعة األرضية الغابوية ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل للقطعة األرضية البالغة
مساحتها  12هكتارا و  10آرات و  51سنتيارا ،التابعة للملك الغابوي
املسمى «التالل الرملية اشتوكة  -الشياظمة» ،موضوع الرسم
العقاري عدد  Z/9026بجماعة ملهارزة الساحل بإقليم الجديدة،
واملحددة قيمتها التجارية في  2.057.867درهما ،مقابل القطعة
األرضية املقترحة للمقايضة العقارية البالغة مساحتها  51هكتارا
و 47آرا و 78سنتيارا ،موضوع الرسم العقاري عدد ،27/21996
والواقعة بجماعة سيدي حسين بإقليم خنيفرة ،واملحددة قيمتها
التجارية في  1.801.723درهما.
وقد رسمت حدود القطعتين األرضيتين املذكورتين أعاله في
التصميمين التجزيئيين املضافين إلى أصل هذا املرسوم.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2909.20صادر في
 13من محرم  2( 1442سبتمبر  )2020بإلغاء رخصة البحث عن
مواد الهيدروكاربورات املسماة «.»KENITRA OFFSHORE
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول
الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.91.118بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل ،)1992
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  27.99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.99.340بتاريخ  9ذي القعدة  15( 1420فبراير )2000
وال سيما املادة  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.786الصادر في  18من جمادى األولى 1414
( 3نوفمبر  )1993لتطبيق القانون رقم  ،21.90كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املادة  12منه ؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
ووزير االقتصاد واملالية رقم  1800.17الصادر في  8شعبان 1438
( 5ماي  )2017باملوافقة على االتفاق النفطي «»KENITRA OFFSHORE
املبرم في  17من جمادى األولى  15( 1438فبراير  )2017بين املكتب
الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة «Chariot Oil & Gas
»  Investments (Morocco) Limited؛
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2899.20صادر في
 3ربيع اآلخر  19( 1442نوفمبر  )2020بمنح االعتماد لشركة
«ميديترانيا كابتال بارتنر جستيون» «Mediterrania Capital
» Partners Gestionملزاولة نشاط شركة مسيرة لهيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال.

وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة  رقم 1827.17
الصادر في  11من شعبان  8( 1438ماي  )2017بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة «»KENITRA OFFSHORE

بناء على القانون رقم  41.05املتعلق بهيئات التوظيف الجماعي

للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة & «Chariot Oil

للرأسمال ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.13بتاريخ

» Gas Investments (Morocco) Limitedكما وقع تغييره ؛

 15من محرم  14( 1427فبراير  ،)2006كما وقع تغييره وتتميمه،

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

والسيما املادة  26منه ؛

ووزير االقتصاد واملالية رقم  2226.19الصادر في  14من شوال 1440

وعلى املرسوم رقم  2.07.1300الصادر في  3جمادى اآلخرة 1430

( 18يونيو  )2019باملوافقة على امللحق رقم  1باالتفاق النفطي  «KENITRA

( 28ماي  )2009لتطبيق القانون رقم  41.05املتعلق بهيئات التوظيف

» OFFSHOREاملبرم في  23من شعبان  29( 1440أبريل  )2019بين

الجماعي للرأسمال ،كما وقع تغييره وتتميمه ،والسيما املادة الثالثة منه ؛

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة «Chariot Oil & Gas
» Investments (Morocco) Limited؛
وعلى طلب ،التخلي على رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات
املسماة « ،»KENITRA OFFSHOREالذي تقدم به ،بتاريخ فاتح
سبتمبر  ،2020املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة
«،»Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited
قرر ما يلي :

وعلى طلب االعتماد الذي قدمته شركة «ميديترانيا كابتال بارتنر
جستيون» ؛
وبعد استطالع رأي الهيئة املغربية لسوق الرساميل بتاريخ
 17سبتمبر ،2020
قرر ما يلي:
املادة األولى

املادة األولى
تلغى ،ابتداء من  2سبتمبر  ،2020رخصة البحث عن مواد
الهيدروكاربورات املسماة « »KENITRA OFFSHOREالتي تخلى عنها
املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة & «Chariot Oil
».Gas Investments (Morocco) Limited

تعتمد شركة «ميديترانيا كابتال بارتنر جستيون» «Mediterrania
» Capital Partners Gestionالكائن مقرها ب  157شارع أنفا ،الطابق
الثاني ،رقم  ،21الدار البيضاء ،ملزاولة نشاط شركة مسيرة لهيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال.
املادة الثانية

املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من محرم  2( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزير الداخلية رقم  2943.20صادرفي  8ربيع اآلخر  24( 1442نوفمبر  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق ،املالكين
على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية «أوالد اوجيه» ،مالكة الرسم العقاري عدد  /14249ر والتحديد
اإلداري عدد  ،129بإقليم سيدي سليمان ،الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019ال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى القانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.115بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  ،)2019وال سيما املادة  33منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.973الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17
املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم
القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة
ميثاق لالستثمارات الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد لوائح ذوي حقوق الجماعة الساللية «أوالد أوجيه» ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املحرر ؛
وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ  10سبتمبر  ،2020الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد
هذه الالئحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق ،املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية «أوالد أوجيه» ،مالكة الرسم
العقاري عدد /14249ر والتحديد اإلداري عدد  ،129بإقليم سيدي سليمان ،الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،
كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8ربيع اآل خر  24( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  2990.20صادر في
 16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر  )2020يق�ضي بالتجزيء
لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى
«كوليكتيف العطوي» التابع للجماعة الساللية «سيدي
قاسم مرزوك» والواقع داخل دائرة الري بالغرب بإقليم
القنيطرة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2955.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30بتاريخ  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي
الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

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

وعلى قرار وزير الداخلية واإلعالم رقم  112.95الصادر في
 28من شعبان  30( 1415يناير  )1995باملوافقة على قائمات ذوي
الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر
الري بمنطقة الغرب وحوض سبو املتوسط بإقليمي القنيطرة
وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى
«كولكتيف العطوي» التابع للجماعة الساللية «سيدي قاسم
مرزوك» ،موضوع الرسم العقاري عدد  R/33764بإقليم القنيطرة
والواقع داخل دائرة الري الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر .)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification : master degree program subject area
«building and civil engineering» educational program
«heat and gas supply and ventilation», délivrée par
Lviv polytechnic national University - Ukraine - le 31
décembre 2019, assortie de la qualification : bachelor
degree field of study «construction», délivrée par la même
université - le 30 juin 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2956.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2957.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie
: mathématique

– Qualification de : ingénieur en génie civil dans la

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole internationale des

spécialité construction civile et industrielle, délivrée

sciences du traitement de l’information, spécialité : génie

par l’Académie d’Etat d’architecture et de génie civil de

mathématique - France, délivré - le 12 octobre 2012,

Voronej - Fédération de Russie - le 23 juin 1999,

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil

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

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

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2958.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2959.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Ingénierie
: automobile

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في
: mécanique-électronique

– Qualification : master’s degree program subject area
motor vehicle transport educational program motor
vehicle transport, délivrée par Kharkiv national
automobile and highway University - Ukraine - le 31
décembre 2019, assortie de la qualification : bachelor
program subject area motor transport, délivrée par la
même université - le 30 juin 2018,

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale
supérieure d’électricité et de mécanique de l’Institut
 national polytechnique de Lorraine - France, délivréle 10 février 2010, assorti du diplôme de licence sciences
et technologies, mention : mécanique et électronique,
 délivré par l’Université Paul Verlaine-Metz - Francele 31 mars 2008,

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

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

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

Génie

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2960.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2961.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في
: industriel

Génie

 الشهادة الوطنية ملهندس ،االختصاص  :هندسة صناعية املسلمةمن املدرسة الوطنية للمهندسين بتونس  -جامعة تونس املنار،
تونس بتاريخ  10يوليو  ،2003مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم
الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ،الشهادة التالية في
: Génie civil
– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : génie
civil, option : bâtiment et travaux publics, délivré par
l’Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire,
Université de Nantes - France - le 20 mars 1991,

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

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2962.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2963.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Diplôme d’ingénieur civil, délivré par l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne - Suisse - le
30 janvier 1988,

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

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
 درجة اإلجازة في الهندسة املدنية ،قسم الهندسة اإلنشائيةاملسلمة من جامعة تشرين  -سوريا بتاريخ  ،1999مشفوعة
بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2964.20صادر في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  2755.20صادر في
 23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم الفحص  -أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدواري املخالد والحوض بجماعة جوامعة.

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

والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بتوسيع نطاق العمارات القروية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  30سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
- Qualification : master degree program subject area
construction and civil engineering, educational program
urban engineering and infrastructure development,
professional qualification civil engineer, délivrée par
Zaporizhzhia national University - Ukraine - le 31 janvier
2020, assortie de la qualification bachelor degree in civil
engeneering, specialized in construction, délivrée par
Zaporizhzhia state engineering Academy - Ukraine - le
2 juillet 2018,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  25( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الفحص  -أنجرة املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدواري املخالد والحوض
بجماعة جوامعة (املخطط رقم .)PDARMH/CJ/2018
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الفحص  -أنجرة  بإقرارمخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدواري املخالد والحوض بجماعة جوامعة
عامل إقليم الفحص  -أنجرة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بتوسيع نطاق العمارات القروية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  8يناير  2019؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 11فبراير  2019؛
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وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة جوامعة خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2019؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  28أغسطس إلى  27سبتمبر 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر .)2020

قرر ما يلي :

اإلمضاء  :محمد مهيدية.

املادة األولى

*

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدواري املخالد
والحوض بجماعة جوامعة (املخطط رقم )PDARMH/CJ/2018
امللحق بأصل هذا القرار.

* *

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  2756.20صادر في
 23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم الفحص  -أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدوار الزميج بجماعة ملوسة.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بتوسيع نطاق العمارات القروية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الفحص  -أنجرة املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار الزميج بجماعة ملوسة
(املخطط رقم .)PDARZ/CM/2018

قرارلعامل إقليم الفحص  -أنجرة  بإقرارمخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدوار الزميج بجماعة ملوسة
عامل إقليم الفحص  -أنجرة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بتوسيع نطاق العمارات القروية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  8يناير  2019؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 11فبراير  2019؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة ملوسة خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  3أكتوبر  2019؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  7أغسطس إلى  5سبتمبر 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار الزميج بجماعة
ملوسة (املخطط رقم  )PDARZ/CM/2018امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

ويتضمن هذا القرار ما يلي :
 -شروط املشاركة في االمتحان ؛

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي
قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2742.20صادر
في  24من صفر  12( 1442أكتوبر  )2020بشأن تحديد كيفية
تنظيم امتحان الكفاءة املهنية لولوج الدرجة األولى من إطار
املتصرف التربوي.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرس ــوم امللكي رقم  401.67الصادر في  13من ربيع األول 1387
( 22يونيو  )1967بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة
بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرس ــوم رق ــم  2.04.403الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة
أو اإلطار ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1367الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات
العمومية  ؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة 1423
( 10فبراير  )2003بشأن النظام األسا�سي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما باملرسوم
رقم  2.18.294الصادر في  24من شعبان  11( 1439ماي  )2018؛
وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفتح سنويا ،امتحان للكفاءة املهنية لولوج الدرجة األولى من إطار
املتصرف التربوي بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

 عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛ تاريخ ومكان إجراء االمتحان ؛ األجل املحدد إليداع الترشيحات وعنوان اإلدارة املختصةباستقبال الترشيحات.
ينشر قرار فتح االمتحان وجوبا خمسة عشر ( )15يوما ،على
األقل ،قبل آخر أجل إليداع الترشيحات ،ببوابة التشغيل العمومي
 www.emploi-public.maوعلى املوقع اإللكتروني للوزارة ،كما يمكن
تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.
املادة 2
يفتح امتحان الكفاءة املهنية املشار إليه أعاله ،في وجه املتصرفين
التربويين من الدرجة الثانية ،املتوفرين على ست ( )6سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
املادة 3
تتألف لجنة االمتحان من ثالثة ( )3أعضاء على األقل ،من بينهم
رئيس ،يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية،
من بين األطر املتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة املمتحن
بشأنها ،ويختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في
مواد االختبارات.
ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات
أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
املادة 4
تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل في
كل لجنة ،من بينهم رئيس ،يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة
بالتربية الوطنية.
املادة 5
يشتمل االمتحان على اختبارين كتابيين ،تحدد مواضيعهما
ومددهما ومعامالتهما كما يلي :
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املعامل

مادة االختبار
 -اختبارحول قضايا التربية والتكوين.

ثالث ( )3ساعات

1

 اختبار في التدبير التربوي واإلداري واملاليملؤسسات التربية والتعليم العمومي.

ثالث ( )3ساعات

املادة 8
تحدد لجنة االمتحان الئحة املترشحين الناجحين في حدود املناصب

1

املمتحن بشأنها ،مرتبين حسب االستحقاق ،من بين املترشحين

وتراعى في اختيار مواضيع هذه االختبارات ،متطلبات ممارسة
املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

الحاصلين على نقطة نهائية ال تقل عن  10من  ،20دون الحصول على
نقطة إقصائية.

املادة 6

املادة 9

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ،ما بين صفر ( )0وعشرين  
( ،)20وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن  5من .20
املادة 7

يعلن عن الئحة املترشحين املقبولين بصفة نهائية ،مع مراعاة
مقتضيات املادة  8أعاله ،بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية
الوطنية ،ينشر على املوقع اإللكتروني للوزارة ،أو يلصق بمقر الوزارة

تضاف إلى معدل النقط املحصل عليها في االختبارين الكتابيين،
نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمترشح برسم
السنوات الست املطلوبة الجتياز االمتحان ،تتراوح ما بين  صفر () 0
وعشرين  ( )20ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
النقطة النهائية =
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أو باألماكن التي أجريت بها االمتحانات.
املادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

(معدل نقط االمتحان × ( + )70معدل النقطة املهنية × )30

وحرر بالرباط في  24من صفر  12( 1442أكتوبر .)2020

100

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

إدارة الدفاع الوطني
قرار لرئيس الحكومة رقم  3.90.20صادر في  4ربيع اآلخر  20( 1442نوفمبر   )2020بتغيير  قرار رئيس الحكومة رقم 3.297.15
بتاريخ   15من ذي الحجة  29( 1436سبتمبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء
موظفي إدارة الدفاع الوطني والدرك امللكي.
رئيس الحكومة،
بناء على قرار رئيس الحكومة رقم  3.297.15الصادر في  15من ذي الحجة  29( 1436سبتمبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الدفاع الوطني والدرك امللكي ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من قرار رئيس الحكومة املشار إليه أعاله رقم  3.297.15الصادر في  15من ذي الحجة 1436
( 29سبتمبر : )2015
«املادة األولى –.يعين  ،....................................................................................كما يلي :
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ممثلو املوظفين

اللجنة
رقم

و

 -القا�ضي الكولونيل محمد

 -القا�ضي الكولونيل محمد

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4ربيع اآلخر  20( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

