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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوصدعامة

إحدفثدلجنةدوزفريةدإلعدف دفلتبفبدفلوطني.

مرسوم رقم 2.20.741 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( 

1022بإحداث لجنة وزارية إلعداد التراب الوطني............................................ 

مدونةدفلسيبدعلىدفلط4ق.

 )2021 يناير   22(  1442 اآلخرة  8 جمادى  في  2.20.795 صادر  رقم  مرسوم 

وتتميم  بتغيير  القا�ضي   116.14 رقم  القانون  من   5 املادة  بتطبيق 

1023القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق............................ 

فألوروبيد وفلبنكد فملغ4بيةد فملللكةد بيند مربمد تلويلد عقدد

لالستثلار.

 )2021 يناير   22(  1442 اآلخرة  8 جمادى  في  2.20.940 صادر  رقم  مرسوم 

باملوافقة على عقد التمويل رقم 92437، بمبلغ مائة وخمسين مليون 

أورو )150.000.000 أورو(، املبرم بتاريخ 25 ديسمبر 2020 بين اململكة 

املغربية والبنك األوروبي لالستثمار، لتمويل مشروع »دعم املقاوالت 

 .................... 1023الصغرى واملتوسطة للتخفيف من آثار أزمة كوفيد - 19«.

فإلنتاجدفلفالحي.-دإعانةدفلدولة.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الداخلية رقم 1927.20 

صادر في 29 من ذي القعدة 1441 )21 يوليو 2020( بتحديد نسب 

اإلعانة املالية وكذا األسقف بالنسبة ملكونات البيوت املغطاة املؤهلة 

لالستفادة من إعانة الدولة القتناء وتركيب البيوت املغطاة املخصصة 

1024لإلنتاج الفالحي........................................................................................ 
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فيد فملسوقةد فلحيويةد وفمللاثلةد وفلجنيسةد فألصليةد فأل ويةد
فملغ4ب.-دأسعاردفلبيعدللعلوم.

 1442 األولى  جمادى   3 في  صادر   3129.20 رقم  الصحة  لوزير  قرار 

في الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 ديسمبر   18( 

7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 

 .......... 1029لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب.

 1442 األولى  جمادى   3 في  صادر   3130.20 رقم  الصحة  لوزير  قرار 

في الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 ديسمبر   18( 

7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 

 .......... 1036لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب.

نصوصدجاصة

فلجامعةدفلدوليةدألكا  4د)UNIVERSIAPOLIS(.-دمنحدفعتبففد
فلدولة.

 )2021 يناير   22(  1442 8 جمادى اآلخرة  في  2.20.498 صادر  مرسوم رقم 

 1438 شوال   8 في  الصادر   2.17.327 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 

)3 يوليو 2017( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الدولية ألكادير 

 ............................................................................. )UNIVERSIAPOLIS(1045

إقليمدفلجد د1.-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.944 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير  التابعة لجماعة سيدي علي 

بن حمدوش باملاء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

1047لهذا الغرض  بإقليم الجديدة................................................................... 

إقليلادبنيدماللدوج4يبكة.-دفملوفاقةدعلىدتصاميمدوأنظلةدفلتهيئة.

مرسوم رقم 2.20.952 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442  )22 يناير 2021( 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 

جماعة أيت أم البخت بإقليم بني مالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة 

1048عامة......................................................................................................... 

 )2021 يناير   22(  1442 8 جمادى اآلخرة  في  2.20.953 صادر  مرسوم رقم 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 

1048جماعة أوالد فنان بإقليم خريبكة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.... 

يناير 2021(   22(  1442 اآلخرة  8 جمادى  في  2.20.954 صادر  رقم  مرسوم 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 

منفعة  ذلك  في  أن  وباإلعالن  بإقليم خريبكة  الطرش  جماعة قصبة 

1049عامة......................................................................................................... 

إقليمدشفشاون.-دإعالندفملنفعةدفلعامة.

مرسوم رقم 2.20.958 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإعادة بناء منشأة فنية بالنقطة الكيلومترية 

500 + 27 على الطريق اإلقليمية رقم 4109 بجماعة واد املالحة بإقليم 

1049شفشاون.................................................................................................. 

إقليمدتيزنيت.-دتجد ددفملنفعةدفلعامة.

مرسوم رقم 2.21.03 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بتجديد 
بين  الرابط  السريع  الطريق  ببناء  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن 
الوطنية رقم 1 شرقا  بالطريق   601+938 بين ن.ك  تيزنيت والعيون 
بوالية جهة  تيزنيت  بإقليم  تيزنيت وسيدي إفني جنوبا  إقليم  وحدود 

 ......................................................................................... 1050سوس - ماسة.

إقليلادط4اا ةدوفلعيون.-دتجد ددفملنفعةدفلعامة.

 )2021 يناير   22(  1442 اآلخرة  جمادى   8 في  صادر   2.21.04 رقم  مرسوم 
بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء الطريق السريع الرابط 
بين تيزنيت والعيون مقطع واد الواعر - العيون من ن.ك 1299+000 
إلى ن.ك 494+1513 بإقليمي طرفاية والعيون املقطع 4 بوالية جهة 

1050العيون-الساقية الحمراء......................................................................... 

فلهيدروكاربورفت.-دفملوفاقةدعلىدملحقيندباتفاقدنفطي.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  مشترك  قرار 
اإلدارة رقم 102.21 صادر في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020( 
في املبرم   »ANOUAL َ« النفطي  باالتفاق   2  باملوافقة علــــى امللحق رقم 
8 ذي القعدة 1441 )30 يونيو 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 »SOUND(ENERGY(MOROCCO(EAST(LIMITED« واملعادن وشركتي

 ........... »SCHLUMBERGER  SILK  ROUTE  SERVICES  LIMITED«1051و

وإصالح واملالية  االقتصاد  ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  مشترك   قرار 
اإلدارة رقم 3159.20 صادر في 18 من ربيع اآلخر 1442 )4 ديسمبر 2020( 
 »INEZGANE OFFSHORE« باملوافقة علــــى امللحق رقم 1 باالتفاق النفطي
الوطني  املكتب  بين   )2020 أكتوبر   7(  1442 صفر  من   19 في  املبرم 
 »Europa(Oil & Gas )New(Ventures( للهيدروكاربورات واملعادن وشركة

 ................................................................................................... .Limited«1051

تفويضدفإلمضاء.

في  صادر   2986.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 ................. 101052 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء...

حقوقد ذويد الئحتيد علىد فملصا قةد سليلان.-د سيديد إقليمد
آلاعتيندسالليتين.

 1442 األولى  جمادى   8 في  صادر   3284.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)23 ديسمبر 2020( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على 
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الحنشة الغرابة بإقليم 

 ................... 1054سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.

 1442 األولى  جمادى   8 في  صادر   3286.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)23 ديسمبر 2020( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على 
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد عمار الكائنة بإقليم 

 ................... 1071سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.

فلشياع علىد فملالكد لفائد1د تجزيءد قاسم.-د سيديد  إقليمد
لعقارد ندآلاعيين.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات رقم 109.21 صادر في 30 من جمادى األولى 1442 
)14 يناير 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
السالليتين  للجماعتين  التابع  بوعزوية«  »مشرع  املسمى  الجماعي 
بإقليم  الغرب  الري  دائرة  داخل  والواقع  و »أوالد بوعزة«  »شراردة« 

1075سيدي قاسم............................................................................................ 
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات رقم 110.21 صادر في 30 من جمادى األولى 1442 
)14 يناير 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الساللية  للجماعة  التابع  بوعزاوية«  »دومين  املسمى  الجماعي 

 ... 1075»أوالد بوعزة« والواقع داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي قاسم.

فملعا التدبيندفلشها فت.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 6.21 صادر في 7 جمادى األولى 1442 

 ................ 1076)22 ديسمبر 2020( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2810.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1076للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2811.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1077للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2812.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1078للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2813.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1078للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2814.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1079للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2815.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1080للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2816.20 
صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتحديد معادلة 
الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  بيطري  دكتور  بشهادة  شهادات 

1080للزراعة والبيطرة..................................................................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 )5 يناير   1442 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   19.21  رقم 

 ................................................. 1081بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 )5 يناير   1442 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   20.21  رقم 

 ................................................. 1082بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليمدمد ونة.-دفلتخليدعندملكيةدقطعدأرضية.

في  صادر   3260.20 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
13 من جمادى األولى 1442 )28 ديسمبر 2020( بالتخلي عن ملكية 
القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الوطنية رقم 9 من ن.ك 5+000 

 .. 1082إلى ن.ك 267+38 بإقليم مديونة بوالية جهة الدار البيضاء - سطات.

هيئةدم4فقبةدفلتأميناتدوفالحتياطدفالآتلاعيد:

الئحةدأعضاءدفللجنةدفلتأ  بية.	د

 P/CD/2.20 مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم
صادر في 3 جمادى األولى 1442 )18 ديسمبر 2020( بتغيير مقرر رئيس 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 2356.16 الصادر في 
24 من ذي الحجة 1437 )26 سبتمبر 2016( بتحديد الئحة أعضاء 

1086اللجنة التأديبية....................................................................................... 

الئحةدأعضاءدلجنةدفلتقنين.	د

 P/CR/2.20 رقم االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  لرئيس  مقرر 
صادر في 3 جمادى األولى 1442  )18 ديسمبر  2020( بتغيير مقرر رئيس 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 2357.16 الصادر في 
24 من ذي الحجة 1437  )26 سبتمبر 2016( بتحديد الئحة أعضاء 

1086لجنة التقنين............................................................................................ 

إعالناتدوبالغات

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول : القضاء على العنف ضد 
1087الفتيات والنساء : استعجال وطني ............................................................... 
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 م4سومدرقمدف)4.7).)دصا ردفيد))دمندآلا ىدفألولىد)))ف
)6د نا 4دف)4)(دبإحدفثدلجنةدوزفريةدإلعدف دفلتبفبدفلوطني

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)90)منه)؛

 1422 27)من رمضان) 2.01.2331)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
بإحداث املجلس األعلى إلعداد التراب الوطني،) ()2001 )13)ديسمبر)

وال سيما املادة)2)منه)؛

1439 محرم) (7 في) الصادر  (2.17.583 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)سبتمبر)2017()بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد)

التراب وتحيينه وتقييمه،)وال سيما املادة)2)منه)؛

جمادى (2 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

رئيس) رئاسة  الوطني تحت  التراب  تحدث لجنة وزارية إلعداد 
الحكومة،)يشار إليها بعده ب)»اللجنة«.

املادة الثانية

 مع مراعاة أحكام املادة)2)من املرسوم رقم)2.01.2331)الصادر في
بإحداث املجلس األعلى) ()2001 )13)ديسمبر)  1422 من رمضان) (27
إلعداد التراب الوطني،)يعهد إلى اللجنة املشار إليها في املادة األولى أعاله)

باملهام التالية):

- إبداء الرأي في شأن توجهات السياسة العامة إلعداد التراب على 
املستوى الوطني ؛

- إبداء الرأي حول التوجهات الكبرى للتنمية ؛

العامة إلعداد  للسياسة  التوجيهي  اإلطار  في شأن  الرأي  إبداء   -
 التراب على مستوى الجهة، وذلك طبقا ألحكام املادة 2 من املرسوم

رقم 2.17.583 املشار إليه أعاله ؛

- تقييم تنفيذ اإلطار التوجيهي السالف الذكر، كلما دعت الضرورة  
لذلك ؛

- اقتراح التدابير واإلجراءات املتعلقة بتفعيل التقائية السياسات 
العمومية القطاعية املرتبطة بتوجهات السياسة العامة إلعداد 

التراب على املستوى الوطني.

املادة الثالثة

تتألف اللجنة من القطاعات الوزارية التالية):

- الداخلية ؛

- االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

- الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- الصحة ؛

- الطاقة واملعادن والبيئة ؛

- السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

- الشغل واإلدماج املنهي ؛

- الثقافة والشباب والرياضة ؛

- التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

- الدفاع الوطني.

باإلضافة إلى :

- املندوبية السامية للتخطيط.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل قطاع وزاري)

آخر أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمالها،)وكذا كل شخص يرى)

فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

املادة الرابعة

أعمال) الوطني  التراب  بإعداد  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

كتابة اللجنة.

ولهذا الغرض تعمل على):

- اقتراح جدول أعمال اجتماعاتها ؛

- إعداد محاضر بشأنها ؛

- صياغة مشاريع توصيات وتقارير اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها.

نصوصدعامة
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املادة الخامسة

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل سنة،)وكلما دعت الضرورة)

بدعوة يوجهها رئيسها إلى كافة األعضاء)شهرا واحدا على) إلى ذلك،)

األقل قبل التاريخ املحدد النعقادها.

املادة السادسة)

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

املدينة) وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة 

ووزير الداخلية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)))ف فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.795 رقم)  م4سومد

)ف.6فف  مندفلقانوندرقم) (5 بتطبيقدفملا 1) ف)4)() )))) نا 4)

فملتعلقدبلدونة) (5(.45 فلقانوندرقم) بتغييبدوتتليمد فلقا�ضيد

فلسيبدعلىدفلط4ق.

رئيس الحكومة،

القانون) القا�ضي بتغيير وتتميم  (116.14 القانون رقم) على  بناء)

بتنفيذه) الصادر  الطرق،) على  السير  بمدونة  املتعلق  (52.05 رقم)

1437 شوال) من  (13 في) الصادر  (1.16.106 رقم) الشريف   الظهير 

)18)يوليو)2016()ال سيما املادة)5)منه)؛

وعلى القانون رقم)52.05)املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر)

1431 من صفر) (26 بتاريخ) (1.10.07  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)فبراير)2010()كما تم تغييره وتتميمه ال سيما املادة)7)منه)؛

23)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

األولى)1442 )7)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

في مدلول الفقرة األولى من املادة الخامسة) »اإلدارة«) يقصد ب)
من القانون رقم)116.14)املشار إليه أعاله،)السلطة الحكومية املكلفة)

بالنقل.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

)))ف فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.9(4 رقم)  م4سومد
(،9((37 باملوفاقةدعلىدعقددفلتلويلدرقم) ف)4)() )))) نا 4)
أورو(،) )54.444.444ف) أورو) مليوند وجلسيند مائةد بلبلغد
بيندفملللكةدفملغ4بيةدوفلبنك) ((4(4 5)) يسلرب) فملربمدبتاريخ)
فألوروبيدلالستثلار،)لتلويلدمش4وع)» عمدفملقاوالتدفلصغ4ى)

وفملتوسطةدللتخفيفدمندآثاردأزمةدكوايد)-)9ف«.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.72  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

من) (13 في) الصادر  (2.20.320 رقم) بقانون  املرسوم  وعلى 
التمويالت) سقف  بتجاوز  املتعلق  ()2020 أبريل) (7( شعبان)1441 
الخارجية،)املصادق عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.20.61)بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى قانون املالية لسنة)1982)رقم)26.81)الصادر بتنفيذه الظهير)
 الشريف رقم)1.81.425)بتاريخ)5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982(،

وال سيما الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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رسم ما يلي):)

املادة األولى

يوافق على عقد التمويل رقم)92437،)بمبلغ مائة وخمسين مليون)

أورو))150.000.000)أورو(،)امللحق بأصل هذا املرسوم،)واملبرم بتاريخ)

بين اململكة املغربية والبنك األوروبي لالستثمار،) (2020 ديسمبر) (25

لتمويل مشروع)»دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة للتخفيف من)

آثار أزمة كوفيد)-)19«.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق4فردمشتبكدلوزي4دفلفالحةدوفلصيددفلبح4يدوفلتنليةدفلق4ويةدوفملياه)

ووزي4) فإل فر1د وإصالحد وفملاليةد فالقتصا د ووزي4د وفلغاباتد

ف))ف  مندذيدفلقعد1) ((9 صا ردفي) 4).7)9ف) فلدفجليةدرقم)

)ف)) وليو)4)4)()بتحد ددنسبدفإلعانةدفملاليةدوكذفدفألسقف)

بالنسبةدملكوناتدفلبيوتدفملغطا1دفملؤهلةدلالستفا 1دمندإعانة)

لإلنتاج) فملخصصةد فملغطا1د فلبيوتد وت4كيبد القتناء) فلدولةد

فلفالحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الداخلية،

جمادى من  (16 في) الصادر  (2.10.579 رقم) املرسوم  على   بناء)

وتركيب) بمنح إعانة الدولة القتناء) ()2011 ماي) (20(  1432 اآلخرة)

البيوت املغطاة املخصصة لإلنتاج الفالحي،)وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.85.891)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1406 

املحددة بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة املالية) ()1985 ديسمبر) (31(

كما تم تغييره) التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي،)

وتتميمه،)وال سيما املادة)4)منه،

قرروا ما يلي :

املـادة األولى

بموجب) املحدثة  املالية  اإلعانة  نسبة  أدناه  الجدول  وفق  تحدد 

من جمادى (16 في) الصادر  (2.10.579 رقم) املرسوم  من  األولى   املادة 

اآلخرة)1432 )20)ماي)2011()املشار إليه أعاله،)القتناء)وتركيب البيوت)

املغطاة املخصصة لزراعة الخضروات بما فيها البطيخ والبطيخ األحمر)

والفواكه الحمراء)والفواكه االستوائية وزراعة الورود وإنتاج شتائل)

املغطاة) البيوت  باستثناء) أخرى،) فالحية  وإنتاجات  املثمرة  األشجار 

املخصصة إلنتاج النباتات التزيينية أو األشجار املثمرة):

نسبةدفإلعانةد)%)مكوناتدفلبيوتدفملغطا1
 سقفدفإلعانةدبالدرهم

لللتبدفمل4بعدفملغطى

واملغطاة  الفوالذ  من  املعدنية  الهياكل 

 )Armature(métallique( en بمعدن الزنك

acier(galvanisé(

2527

2512الهياكل الخشبية

واملغطاة  الفوالذ  من  املعدنية  الهياكل 

 )Armature( métallique الزنك  بمعدن 

)en للبيوت املغطاة ذات  acier( galvanisé(

الشكل النفقي

259

253الغطاء البالستيكي وخيوط الربط

املادة)2

تستفيد من إعانة الدولة البيوت املغطاة املقتناة واملركبة في حالة)

بالنسبة) كما ال يجوز االستفادة من اإلعانة املالية للدولة  جديدة.)

للبيوت املغطاة التي سبق وأن استفادت من نفس اإلعانة.

املادة)3

من أجل االستفادة من اإلعانة املالية للدولة،)يجب على صاحب)

املغطاة) البيوت  وتركيب  القتناء) مشروعه  إنجاز  قبل  الطلب،)

على) القبلية  املوافقة  على  الحصول  الفالحي،) لإلنتاج  املخصصة 

للفالحة اإلقليمية  باملديرية  املختصة  املصلحة  لدن  من   املشروع 

أو باملكتب الجهوي لالستثمار الفالحي.

موقع) إيداع  وصل  مقابل  القبلية،) املوافقة  طلب  ملف  يودع 

التي توجد القطعة) لدى املصالح املختصة السالفة الذكر،) ومؤرخ،)

ويتكون هذا امللف من) األرضية موضوع املشروع في مجال نفوذها.)

الوثائق التالية):
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- مطبوع نموذجي للموافقة القبلية، معد من لدن املصالح املختصة 

املذكورة يوضع رهن إشارة صاحب الطلب أو املطبوع املتوفر على 

املوقع اإللكتروني لقطاع الفالحة ؛

أ()بالنسبة لألشخاص الذاتيين):

- نسخة لبطاقة تعريف صاحب الطلب ؛

تعريف  ولبطاقة  الوكالة  ألصل  مطابقتها  على  مشهود  نسخة   -

الوكيل، عند االقتضاء.

ب()بالنسبة لألشخاص االعتباريين):

- نسخة من النظام األسا�ضي ؛

- نسخة من آخر محضر للجمعية العامة ؛

- نسخة مشهود على مطابقتها من وثيقة تثبت كونه املمثل القانوني 

وبطاقة تعريفه ؛

- كل وثيقة قانونية تثبت صلة صاحب الطلب بالبقعة األرضية 

املزمع إنجاز املشروع عليها. عندما يتعلق األمر بكراء أرض فالحية 

يجب أن تكون مدة عقد الكراء املتبقية عند تاريخ إيداع ملف 

طلب املوافقة القبلية تفوق أو تساوي 8 سنوات ؛

البيوت املغطاة املراد  - بطاقة للمشروع تحدد ال سيما مساحة 

تركيبها، الزراعة أو الزراعات املعنية، نوع البيوت املغطاة والتكلفة 

التقديرية للمشروع. يجب أن تتضمن هذه البطاقة بالتفصيل 

جميع الخصائص التقنية والكميات واألثمنة األحادية واإلجمالية 

لكل املكونات والعمليات املزمع إنجازها ؛

املوقع  يبين  مناسب  مقياس  وفق  مفصل  طوبوغرافي  تصميم   -

األرضية  وللقطع  للضيعة  الجغرافية  واإلحداثيات  والحدود 

موضوع تركيب البيوت املغطاة الجديدة وفي حالة وجودها البيوت 

املغطاة القائمة عند تقديم الطلب. ويجب أن يحدد التصميم 

ومقاييسها  تركيبها  املزمع  املعدات  وضعية  كذلك  الطوبوغرافي 

وفقا لبطاقة املشروع السالفة الذكر.

ال يقبل كل ملف غير مكتمل ويتم إرجاعه فورا لصاحب الطلب مع)

جرد بالوثائق الناقصة.

املادة)4

قصد معالجة ملف طلب املوافقة القبلية،)تقوم املصالح املختصة))

إما بزيارة ميدانية) التحقق الالزمة،) ( بدراسة وثائق امللف وبعمليات)

ملوقع املشروع أو باستغالل الصور الجوية التي تتوفر على التاريخ)

ودقة التصوير املناسبة.

عقب معالجة ملف الطلب املذكور،)تسلم املصلحة املعنية لصاحب)

الطلب عبر كل دعامة تثبت االستالم):

1)-)»شهادة املوافقة القبلية«)أو)؛

2)-)»مذكرة مالحظات«)تبين أوجه القصور التي تمت معاينتها في)

الطلب من خاللها) ( تتم مطالبة صاحب) وفي هذه الحالة،) ملف طلبه.)

بضرورة مراعاة املالحظات املذكورة داخل أجل))3()أشهر ابتداء)من)

تاريخ تبليغه.

في حالة عدم مراعاة املالحظات السالفة الذكر،)توجه إلى صاحب)

الطلب رسالة برفض معلل لطلبه.

يمكن أن يكون كل مشروع تم رفض طلب املوافقة القبلية بإعانته،)

الكيفيات) أن يكون موضوع طلب موافقة قبلية جديد وفق نفس 

املحددة في هذا القرار املشترك.

املادة)5

بعد تسليم املوافقة القبلية،)يجب أن تتم املوافقة على كل تغيير)

يطرأ على املشروع يكون له تأثير مهم يغير األساس الذي عليه منحت)

في) املحددة  الكيفيات  نفس  وفق  وذلك  املذكورة،) القبلية  املوافقة 

املادتين)3)و)4)أعاله.

أعاله استالم) (3 وال يمكن للمصالح املعنية املشار إليها في املادة)

ومعالجة إال طلب واحد للموافقة على التغييرات في املشروع الذي)

سبق وأن حصل على املوافقة القبلية.

املادة)6

اإلعانة،) الطلب ملف طلب  يودع صاحب  املشروع،) إنجاز  بعد 

املصالح املعنية املنصوص) ( لدى) مقابل وصل إيداع موقع ومؤرخ،)

عليها في املادة)3)أعاله.)ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية):

يعد وفق النموذج املوضوع رهن إشارته من) طلب اإلعانة،) (- (1

قبل املصالح السالفة الذكر أو الطلب املتوفر على املوقع اإللكتروني)

لقطاع الفالحة)؛
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وتركيب البيوت) الفاتورات النهائية األصلية املفصلة القتناء) (- (2

املغطاة)؛

التزام صاحب الطلب بالحفاظ على املشروع موضوع طلب) (- (3

اإلعانة واستغالله وتثمينه حصريا بالزراعات املذكورة في املادة األولى)

من تاريخ إيداع طلب) )7()سنوات ابتداء) أعاله ملدة ال تقل عن سبع)

اإلعانة.)ويعد هذا االلتزام وفق النموذج امللحق بهذا القرار املشترك)؛

4)-)شهادة الحساب البنكي لطالب اإلعانة.

املادة)7

()12( يجب إيداع طلب اإلعانة داخل أجل ال يتعدى اثنى عشر)

شهرا،)ابتداء)من تاريخ املوافقة القبلية على املشروع املعني.

بأجل إضافي مدته ستة) مرة واحدة،) ويمكن تمديد هذا األجل،)

أشهر))6()في إحدى الحالتين التاليتين):

1)-)إذا تقدم املعني باألمر بطلب التمديد،)كتابة،)قبل انصرام أجل)

اثني عشر))12()شهرا)؛

شهرا املذكور،) ()12( خالل أجل اثني عشر) في حالة حدوث،) (- (2

قوة قاهرة أو صعوبات في تنفيذ املشروع،)معللة بالوثائق والبيانات)

الالزمة.

املادة)8

تقوم املصالح املختصة،)قصد معالجة ملف طلب اإلعانة،)بدراسة)

وثائق امللف والتحقق من إنجاز املشروع واالستغالل الفعلي للبيوت)

املغطاة.

إثر معالجة ملف طلب اإلعانة املذكور،)تسلم املصلحة املختصة)

لصاحب الطلب بكل دعامة تثبت) أعاله،) (3 املنصوص عليها في املادة)

االستالم):

1)-)رسالة تخبره فيها بقبول طلبه مع بيان مبلغ اإلعانة املمنوحة)

له أو)؛

أوجه) أو  املطابقة  عدم  أوجه  تبين  مالحظات«) »مذكرة  (- (2

القصور التي تمت معاينتها من خالل وثائق ملف طلب اإلعانة أو في)

إنجاز املشروع أو هما معا.)في هذه الحالة،)يجب على صاحب الطلب)

مراعاة املالحظات املذكورة داخل آجال)6)أشهر من تاريخ تبليغه بهذه)

املالحظات.

املادة)9

يتم رفض ملف طلب اإلعانة في إحدى الحالتين التاليتين):

1)-)إذا لم يتم اإلدالء)بوثيقة من الوثائق املنصوص عليها في املادة)6 

أعاله أو إذا كانت غير مطابقة)؛

إذا كان املشروع املنجز ال يطابق املشروع الذي حصل على) (- (2

أو على املوافقة على التغييرات املنصوص عليها في) املوافقة القبلية،)

املادة)5)أعاله.

ولهذا الغرض،)تسلم لصاحب الطلب رسالة رفض معلل.

املادة)10

ووزير) البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  ينسخ 

في) الصادر  (1149.12 رقم) واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية 

املتعلق بتحديد نسب) ()2012 )فاتح أغسطس) (1433 12)من رمضان)

املؤهلة) املغطاة  البيوت  ملكونات  بالنسبة  األسقف  وكذا  اإلعانة 

لالستفادة من إعانة الدولة القتناء)وتركيب البيوت املغطاة املخصصة)

لإلنتاج الفالحي.

على) الحاصلة  للمشاريع  بالنسبة  املالية  اإلعانة  طلبات  أن  غير 

الجريدة) في  املشترك  القرار  هذا  نشر  تاريخ  قبل  القبلية  املوافقة 

الرسمية ستظل خاضعة للنسب واألسقف املنصوص عليها في القرار)

ووزير) الداخلية  ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك 

االقتصاد واملالية رقم)1149.12)السالف الذكر.

املادة)11

من) سنوات ابتداء) (5 تطبق مقتضيات هذا القرار املشترك ملدة)

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

املادة)12

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء):)عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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فلصا ردفي)9))مندذيدفلقعد1)ف))ف )ف)) وليو)4)4)()بتحد ددنسبدفإلعانةدفملالية

نلوذجدفإللتزفم

رقم التعريف للممثل القانوني

وثيقة التعريف

))رقم)1927.20)الصادر في)29)من ذي القعدة)1441 )21)يوليو)2020(

،

؛

من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي
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)))))))))فملساحةدفملعنيةدباالستثلار)....................................................................................................

:

)))منخرطيها

،
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 ق4فردلوزي4دفلصحةدرقم)4).9)ف3)صا ردفي)3)آلا ىدفألولى))))ف )8ف) يسلرب)4)4)()بتغييبدوتتليمدفلق4فردرقم))ف.787)فلصا ردفي

7)آلا ىدفمج14)35)ف )7)أب4يل))ف4)()بل4فآعةدأسعاردفلبيعدللعلومدلأل ويةدفألصليةدوفلجنيسةدوفمللاثلةدفلحيويةدفملسوقة)

فيدفملغ4ب.

وزير الصحة،

بناء)على املرسوم رقم)2.13.852)الصادر في)14)من صفر)1435 )18)ديسمبر)2013()املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع)

األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم،)وال سيما املواد)12،)14)و)15)منه)؛

وبعد االطالع على القرار رقم)787.14)الصادر في)7)جمادى اآلخرة)1435 )7)أبريل)2014()بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية)

األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له)؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية)

املعنية)؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،)

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم)1)املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثلة الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم)2)املرفق)

بهذا القرار.

إليه أعاله املشار  ( القرار) القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق  املرفق بهذا  (3 في امللحق رقم)  تخفض وفق ما هو مبين 

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

أعاله إليه  املشار  ( القرار) ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق  (4 رقم) امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق   ترفع 

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية)

ينشر هذا القرار))في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

SYNAGIS 100mg/ml Solution injectable Flacon de 0,5 ml 5 371,00              5 117,00              

SYNAGIS 100mg/ml Solution injectable Flacon de 1 ml 8 654,00              8 493,00              

VENCLYXTO 100mg Comprimé pelliculé Boite de 112 59 928,00            58 761,00            

VENCLYXTO 100mg Comprimé pelliculé Boite de 14 7 841,00              7 659,00              

VENCLYXTO 100mg Comprimé pelliculé Boite de 7 4 120,00              3 829,00              

VENCLYXTO 10mg Comprimé pelliculé Boite de 14 1 044,00              766,00                 

VENCLYXTO 50mg Comprimé pelliculé Boite de 7 2 260,00              1 915,00              

1/1

*  *  *
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ADVAQUENIL 200mg Comprimés enrobés Boite de 30 43,40                   27,00                   

AMYLASE  RIM 200 U CEIP/ml Sirop Flacon de 125ml 40,00                   24,90                   

ARAVIT 100mg/125ml Sirop Flacon de 125ml 21,00                   13,10                   

CAPRESS 25mg Comprimés sécables Boite de 10 34,50                   21,60                   

CAPRESS 25mg Comprimés sécables Boite de 20 60,50                   37,80                   

CAPRESS 25mg Comprimés sécables Boite de 30 89,00                   55,60                   

CAPRESS 6,25mg Comprimés sécables Boite de 10 17,00                   10,60                   

CAPRESS 6,25mg Comprimés sécables Boite de 20 30,00                   18,70                   

CAPRESS 6,25mg Comprimés sécables Boite de 30 44,50                   27,80                   

CELEPHI 100mg gélules Boite de 20 75,00                   46,70                   

CELEPHI 200mg gélules Boite de 10 75,00                   46,70                   

CELEPHI 200mg gélules Boite de 20 140,00                 87,20                   

DECALCINE 30mg Comprimés pelliculés Boite de 14 641,00                 424,00                 

DECALCINE 30mg Comprimés pelliculés Boite de 28 990,00                 710,00                 

DECALCINE 60mg Comprimés pelliculés Boite de 14 1 018,00              739,00                 

DECALCINE 60mg Comprimés pelliculés Boite de 28 1 583,00              1 320,00              

DECALCINE 90mg Comprimés pelliculés Boite de 14 1 359,00              1 090,00              

DECALCINE 90mg Comprimés pelliculés Boite de 28 2 292,00              1 948,00              

DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150µg/20µg Comprimé Boite de 21 40,50                   25,20                   

DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150µg/20µg Comprimé Boite de 63 104,50                 65,10                   

ELIPA 5mg/ml Collyre en solution Flacon de 10 ml 38,70                   24,10                   

ESPERAL 100mg Comprimés pelliculés Boite de 60 165,60                 103,20                 

ESPERAL 200mg Comprimés pelliculés Boite de 60 293,00                 182,90                 

ESPERAL 25mg Comprimés pelliculés Boite de 60 97,90                   61,00                   

ESPERAL 300mg Comprimés pelliculés Boite de 30 259,00                 161,50                 

1/3
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ICOL 135mg Comprimés pelliculés Boite de 20 36,50                   22,70                   

ICOL 135mg Comprimés pelliculés Boite de 30 54,50                   34,00                   

IXALIO 10mg Comprimé pelliculé Boite de 20 90,00                   56,10                   

IXALIO 10mg Comprimé pelliculé Boite de 30 132,00                 82,30                   

IXALIO 10mg Comprimés pelliculés Boite de 10 51,00                   31,80                   

IXALIO 20mg Comprimé pelliculé Boite de 20 131,00                 81,60                   

IXALIO 20mg Comprimé pelliculé Boite de 30 192,00                 119,60                 

IXALIO 20mg Comprimés pelliculés Boite de 10 73,00                   45,50                   

IXALIO 5mg Comprimé pelliculé Boite de 20 54,50                   33,90                   

IXALIO 5mg Comprimé pelliculé Boite de 30 80,00                   49,90                   

IXALIO 5mg Comprimés pelliculés Boite de 10 31,00                   19,30                   

METHYLPREDNISOLONE NORMON 40mg Poudre et solvant pour solution injectable Boite d'un flacon de 
poudre de 2 ml et d'une ampoule de solvant de 2 ml 22,00                   13,70                   

NEJMAX 20mg Comprimés pelliculés Boite de 1 46,00                   28,70                   

NEJMAX 20mg Comprimés pelliculés Boite de 2 81,00                   50,50                   

NEJMAX 20mg Comprimés pelliculés Boite de 4 144,00                 89,70                   

PEFSAL 25µg/250µg Suspension pour inhalation  Flacon de 120 doses 169,60                 106,00                 

PEFSAL 25µg/50µg Suspension pour inhalation  Flacon de 120 doses 111,20                 69,50                   

PINO 100mg Comprimés pelliculés Boite de 10 32,50                   20,30                   

PINO 100mg Comprimés pelliculés Boite de 20 57,00                   35,50                   

PINO 100mg Comprimés pelliculés Boite de 30 85,50                   53,30                   

PINO 50mg Comprimés pelliculés Boite de 10 13,50                   8,40                     

PINO 50mg Comprimés pelliculés Boite de 20 23,50                   14,70                   

PINO 50mg Comprimés pelliculés Boite de 30 35,00                   21,80                   

REPAGLINIDE RIM 1mg Comprimés pelliculés Boite de 30 42,00                   26,20                   

REPAGLINIDE RIM 1mg Comprimés pelliculés Boite de 90 126,00                 78,70                   

2/3
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

REPAGLINIDE RIM 2mg Comprimés pelliculés Boite de 30 46,00                   28,70                   

REPAGLINIDE RIM 2mg Comprimés pelliculés Boite de 90 138,00                 86,20                   

VALPROATE DE SODIUM MYLAN LP 500mg Comprimés pelliculés Boite de 30 74,50                   46,40                   

VIOLO 1mg/ml Collyre en solution Boite d'un flacon de 5 ml 63,50                   39,50                   
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*  *  *



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية )43ف  

3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

AQUINEX 400mg Comprimés pelliculés Boite de 10             326,00   245,00                       216,00   152,90           

AQUINEX 400mg Comprimés pelliculés Boite de 5             197,00   139,50                       122,70   86,90             

AQUINEX 400mg Comprimés pelliculés Boite de 7             266,00   195,20                       166,30   121,60           

AVELOX 400 mg Comprimé pelliculé Boîte de 5             308,00   139,50                       204,00   86,90             

AVELOX 400 mg Comprimé pelliculé Boîte de 7             419,00   195,50                       277,00   121,80           

GESTEL 100mg Capsule molle orale ou vaginale Boite de 30              52,30   52,10                          32,70   32,60             

MODIXA 400mg Comprimés enrobés 5cps             177,00   139,50                       110,30   86,90             

MODIXA 400mg Comprimés enrobés 7cps             240,00   195,20                       149,50   121,60           

PROGRAF 1 mg  Gélule Boîte de 100          1 851,00   1 630,00                 1 596,00   1 369,00        

PROJEVA 100mg Capsule molle orale ou vaginale Boite de 30              52,90   52,10                          33,00   32,60             

REBIF 22 µg Solution injectable Boîte de 12 seringues          6 962,00   6 192,00                 6 755,00   5 963,00        

REBIF 44 µg Solution injectable Boîte de 12 seringues          9 476,00   8 187,00                 9 298,00   8 016,56        

SPIRIVA   18  µg Poudre pour inhalation en gélule 30 Gélule             571,00   522,00                       378,00   346,00           

SPIRIVA   18 µg Poudre pour inhalation en gélule + Inhalateur 30 Gélule             571,00   522,00                       378,00   346,00           

STAXOM 400mg Comprimé pelliculé Boite de 5             197,00   139,50                       122,70   86,90             

STAXOM 400mg Comprimé pelliculé Boite de 7             267,00   195,20                       166,70   121,60           

TARCEVA 150 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30        18 463,00   17 885,00             18 109,00   17 542,00      

U-GESTAN 100mg Capsules molles Boite de 30              52,90   52,10                          33,00   32,60             

UTROGESTAN 100 mg Capsule Boîte de 30              75,50   63,30                          47,20   39,60             

XYFLO 400mg Comprimés enrobés Boite de 10             326,00   245,00                       192,89   152,90           

XYFLO 400mg Comprimés enrobés Boite de 5             197,00   139,50                       109,60   86,90             

XYFLO 400mg Comprimés enrobés Boite de 7             266,00   195,20                       148,85   121,60           

ZIVLOX 400mg Comprimés pelliculés Boite de 5             196,50   139,50                       122,40   86,90             

ZIVLOX 400mg Comprimés pelliculés Boite de 7             267,00   195,20                       166,50   121,60           

ZYLAX 400mg Comprimé pelliculé Boite de 25             571,00   550,00                       378,00   364,00           
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ZYLAX 400mg Comprimé pelliculé Boite de 5             144,70   139,50                        90,20   86,90             

ZYLAX 400mg Comprimé pelliculé Boite de 7             196,60   195,20                       122,50   121,60           

2/2
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فمللحق)3

4 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

KONAKION MM 10 mg/ml Solution de micelles mixtes pour injection ou voie orale Boîte de 5 ampoules de 1 ml              44,70   66,30                          27,80   41,30             

KONAKION MM pédiatrique 2 mg/0,2 ml  Solution pour usage oral ou parentéral (IM/IV) Boîte de 5 ampoules  de 0,2 ml  et 5 
distrubiteurs              44,70   84,00                          27,80   52,40             

1/1
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 ق4فردلوزي4دفلصحةدرقم)4).34ف3)صا ردفي)3)آلا ىدفألولى))))ف )8ف) يسلرب)4)4)()بتغييبدوتتليمدفلق4فردرقم))ف.787)فلصا ردفي

7)آلا ىدفمج14)35)ف )7)أب4يل))ف4)()بل4فآعةدأسعاردفلبيعدللعلومدلأل ويةدفألصليةدوفلجنيسةدوفمللاثلةدفلحيويةدفملسوقة)

فيدفملغ4ب.

وزير الصحة،

بناء)على املرسوم رقم)2.13.852)الصادر في)14)من صفر)1435 )18)ديسمبر)2013()املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع)

األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم،)وال سيما املواد)12،)14)و)15)منه)؛

وبعد االطالع على القرار رقم)787.14)الصادر في)7)جمادى اآلخرة)1435 )7)أبريل)2014()بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية)

األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له)؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية)

املعنية)؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،)

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم)1)املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثلة الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم)2)املرفق)

بهذا القرار.

أعاله إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق  (3 رقم) امللحق  في  مبين  ما هو   تخفض وفق 

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

أعاله إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق  (4 رقم) امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق   ترفع 

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية)

ينشر هذا القرار))في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ASPRO 500mg Comprimés effervescents Boite de 4 5,00                     3,20                     

DEPAKOTE  500mg Comprimés gastro-résistants Boite de 30 228,00                 142,10                 

ENTEROGERMINA 4 Milliards/5ml Suspension buvable en flacon de 5ml Boite de 10 100,00                 62,30                   

FIRMAGON 120mg Poudre et solvant pour solution injectable Une boite de 2 flacons de poudre, 02 seringues 
pré remplies de solvant, 02 tiges de piston, 02 adaptateur pour flacon et 2 aiguilles 2 627,00              2 293,00              

FIRMAGON 80mg Poudre et solvant pour solution injectable Une boite d'un flacon de poudre, une seringue pré 
remplie de solvant, une tige de piston, un adaptateur pour flacon et une aiguille 1 523,00              1 259,00              

GENOTROPIN GO QUICK 12mg Poudre et solvant pour solution injectable Boite d'un stylo avec cartouche à 
double compartiment 2 423,00              2 082,00              

GENOTROPIN GO QUICK 5,3mg Poudre et solvant pour solution injectable Boite d'un stylo avec cartouche à 
double compartiment 1 132,00              857,00                 

LIVAZO 2mg Comprimés pelliculés Boite de 28 183,30                 114,60                 

LIVAZO 4mg Comprimés pelliculés Boite de 28 274,00                 171,70                 

MINIRIN MELT 120µg Lyophilisat oral Boite de 30 622,00                 412,00                 

NOVOEIGHT 1000UI Poudre et solvant pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre lyophilisée, une 
seringue pré-remplie de 4ml de solvant, un adaptateur pour flacon et une tige de piston 6 117,00              5 885,00              

TAMBOCOR LP 100mg Gélules Boite de 30 169,30                 105,80                 

TAMBOCOR LP 150mg Gélule à libération prolongée Boite de 30 169,30                 105,80                 

TAMBOCOR LP 200mg Gélules Boite de 30 169,30                 105,80                 

TAMBOCOR LP 50mg Gélules Boite de 30 169,30                 105,80                 

TRACTOCILE 37,5mg/5ml Solution à diluer pour perfusion Boite d'un flacon 996,00                 717,00                 

TRACTOCILE 6,75mg/0,9ml Solution à diluer pour perfusion Boite d'un flacon 372,00                 246,00                 

VASTAREL 80mg Gélules à libération prolongée Boite de 30 112,50                 70,30                   

1/1
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

DESTAL 0,5 mg/ml Sirop Flacon de 100 ml 36,10                   22,50                   

DESTAL 5 mg Comprimés pelliculés Boite de 15 40,70                   25,30                   

DESTAL 5 mg Comprimés pelliculés Boite de 30 78,60                   49,00                   

DESTAL 5 mg Comprimés pelliculés Boite de 7 21,50                   13,40                   

ELANZA 10mg Comprimé pelliculé Boite de  30 290,00                 181,30                 

ELANZA 5mg Comprimé pelliculé Boite de  30 167,40                 104,30                 

ELANZA 5mg Comprimé pelliculé Boite de 10 65,30                   40,70                   

ELPEX 140mg Comprimés pelliculés Boite de 30 18 602,00            18 245,00            

ELPEX 20mg Comprimés pelliculés Boite de 60 8 273,00              8 105,00              

ELPEX 50mg Comprimés pelliculés Boite de 60 17 826,00            17 485,00            

ELPEX 70mg Comprimés pelliculés Boite de 60 18 360,00            18 008,00            

HEVAZ 600mg Comprimés pelliculés Boite d'un flacon de 30 275,00                 183,00                 

KETOFLEX 100mg/2ml Solution injectable conditionnée dans une ampoule Boite de 2 16,30                   10,10                   

KETOFLEX 100mg/2ml Solution injectable conditionnée dans une ampoule Boite de 6 40,80                   25,40                   

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 21 19 155,00            18 787,00            

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 28 22 406,00            21 974,00            

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 7 7 526,00              7 336,00              

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 21 20 148,00            19 761,00            

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 28 23 571,00            23 116,00            

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 7 7 904,00              7 725,00              

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 21 22 123,00            21 698,00            

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 28 25 889,00            25 389,00            

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 7 8 655,00              8 493,00              

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 21 18 283,00            17 933,00            

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 28 21 383,00            20 972,00            
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 7 7 195,00              6 995,00              

LIPODOX 20mg/10ml Concentré pour solution pour perfusion IV en flacon  Boite d'un  flacon de 10ml 2 053,00              1 804,00              

LIPODOX 50mg/25ml Concentré pour solution pour perfusion IV en flacon  Boite d'un  flacon de 25ml 4 126,00              3 836,00              

MONTELUKAST MYLAN 5mg Comprimés à croquer Boite de 28 190,80                 119,20                 

NAPROCIL 1g Solution injectable Boite d'un flacon de 20 ml 81,10                   50,70                   

NAPROCIL 250mg Solution injectable Boite d'un flacon de 5 ml 27,00                   16,90                   

NAPROCIL 500mg Solution injectable Boite d'un flacon de 10 ml 46,00                   28,70                   

OTAD DS 0,2% Collyre en solution Boite de 1 flacon de 5ml 85,10                   53,00                   

ROSUVA PROMOPHARM 10mg Comprimés enrobés Boite de 10 59,70                   37,30                   

ROSUVA PROMOPHARM 10mg Comprimés enrobés Boite de 30 157,10                 98,20                   

ROSUVA PROMOPHARM 10mg Comprimés enrobés Boite de 60 282,00                 188,00                 

ROSUVA PROMOPHARM 10mg Comprimés enrobés Boite de 90 424,00                 282,00                 

ROSUVA PROMOPHARM 20mg Comprimés enrobés Boite de 10 96,50                   60,30                   

ROSUVA PROMOPHARM 20mg Comprimés enrobés Boite de 30 253,00                 158,70                 

ROSUVA PROMOPHARM 20mg Comprimés enrobés Boite de 60 433,00                 287,00                 

ROSUVA PROMOPHARM 20mg Comprimés enrobés Boite de 90 635,00                 422,00                 

ROSUVA PROMOPHARM 5mg Comprimés enrobés Boite de 10 43,30                   27,10                   

ROSUVA PROMOPHARM 5mg Comprimés enrobés Boite de 30 114,10                 71,30                   

ROSUVA PROMOPHARM 5mg Comprimés enrobés Boite de 60 200,00                 125,50                 

ROSUVA PROMOPHARM 5mg Comprimés enrobés Boite de 90 276,00                 184,00                 

TIDAZ 500mg Comprimés pelliculés Boite de 10 41,00                   25,50                   

VITAMINE D3 SOTHEMA 200000 UI/ml Solution buvable Boite d'une ampoule de 1 ml 20,90                   13,00                   

2/2
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ACEPRIL 4 mg Comprimé Boîte de 28                      95,00   85,90                                          59,40   53,70                     

ACEPRIL 8 mg Comprimé Boîte de 28                    156,20   133,10                                        97,60   83,20                     

AERIUS 5mg Comprimé pelliculé Boîte de 15                      61,80   51,70                                          38,50   32,20                     

AERIUS 5mg Comprimé pelliculé Boîte de 30                    120,70   102,60                                        75,20   63,90                     

AERIUS 5mg Comprimé pelliculé Boîte de 7                      31,60   26,70                                          19,70   16,60                     

ALFAMOX 500 mg/5 ml  Poudre pour suspension buvable Boîte de 2 Flacons de  60 ml                      59,10   58,20                                          36,80   36,30                     

ALFAPROXINE 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de  10                      60,70   51,40                                          38,00   32,10                     

ALFAPROXINE 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de  16                      88,80   72,40                                          55,50   45,20                     

ALFAPROXINE 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de  20                    102,80   90,50                                          64,20   56,50                     

ALFAPROXINE 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de  10                    112,10   74,80                                          70,10   46,70                     

ALFAPROXINE 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de  16                    158,90   119,60                                        99,30   74,80                     

ALFAPROXINE 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de  20                    186,90   131,60                                      116,80   82,20                     

ALORA 5mg CPP Bte de 30                      78,90   78,60                                          49,20   49,00                     

ALPHAGAN 0,20% Collyre Flacon de 5 ml                    147,50   91,50                                          91,90   57,00                     

AMODEX 250 mg Poudre pour Solution buvable Flacon de 60 ml                      28,90   24,40                                          18,00   15,20                     

AMODEX 500 mg Poudre pour Solution buvable Flacon de 60 ml                      38,90   33,40                                          24,30   20,80                     

AMOXICILLINE LLORENTE 250 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml                      28,90   24,40                                          18,00   15,20                     

AMOXICILLINE SP 250mg/5ml Poudre pour suspension buvable Un flacon de 60ml                      25,00   24,40                                          15,50   15,20                     

AMOXICILLINE SP 500mg/5ml Poudre pour suspension buvable Un flacon de 60ml                      35,70   33,40                                          22,20   20,80                     

AMOXIL 500 mg Poudre pour suspension orale Flacon de 60 ml                      38,90   33,40                                          24,30   20,80                     

AROMASINE 25 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30                    969,00   797,00                                      689,00   530,00                   

AXIMYCINE 250 mg Poudre /Suspension (sans sucre), Flacon de 100ml                      43,00   40,70                                          26,80   25,40                     

AXIMYCINE 250 mg Poudre du Suspension (sans sucre), Flacon de 60 ml                      28,90   24,40                                          18,00   15,20                     

AXIMYCINE 500 mg/5 ml  Poudre/Suspension  (sans sucre), Flacon de 60ml                      38,90   33,40                                          24,30   20,80                     

AXIMYCINE 500 mg/5 ml  Poudre/Suspension (sans sucre), Flacon de 100ml                      64,90   55,70                                          40,40   34,70                     

1/5
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

BOTOX  ALLERGAN  100 UNITÉS Poudre pour solution injectable Flacon de 10 ml                 2 321,00   1 954,00                                1 978,00   1 703,00                

BRIMOCHEK 0,2%(2mg/ml) Collyre en solution Boite d'un flacon de 5 ml                      93,30   91,50                                          58,10   57,00                     

CATEX 250 mg Comprimé Boîte de 10                      79,40   51,40                                          49,60   32,10                     

CATEX 250 mg Comprimé Boîte de 20                    140,20   90,50                                          87,60   56,50                     

CATEX 500 mg Comprimé Boîte de 10                    140,20   74,80                                          87,60   46,70                     

CATEX 500 mg Comprimé Boîte de 20                    269,00   131,60                                      179,30   82,20                     

CIFLOXINE 250mg Comprimé enrobé Boîte de 10                      60,70   51,40                                          38,00   32,10                     

CIFLOXINE 250mg Comprimé enrobé Boîte de 20                    112,10   90,50                                          70,10   56,50                     

CIFLOXINE 500mg Comprimé enrobé Boîte de 10                    112,10   74,80                                          70,10   46,70                     

CIFLOXINE 500mg Comprimé enrobé Boîte de 20                    214,00   131,60                                      134,30   82,20                     

CIPROXINE 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de 10                    196,50   171,80                                      122,80   107,40                   

CLAMOXYL 500 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml                      38,90   33,40                                          24,30   20,80                     

COERIL  8mg Comprimés sécables Boite de 30                    160,00   142,70                                      100,00   89,20                     

COMBODART  0,5mg/0,4mg  Gélule à liberation modifié  Boîte de 30                    362,00   333,00                                      239,00   221,00                   

COVERSYL 10 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30                    167,30   142,70                                      104,30   89,20                     

COVERSYL 5 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 30                    101,80   92,00                                          63,70   57,50                     

CO-VIZARTAN 50mg/12,5mg Comprimé pelliculé Boite de 28                      90,00   75,00                                          56,20   46,90                     

DESYAL 5mg CPP Bte de 30                      79,80   78,60                                          49,70   49,00                     

ENBREL 25 mg  Solution injectable Boîte de 4 seringues + 8 tampons                 4 855,00   3 910,00                                4 586,00   3 613,00                

ERLUS 5mg CPP Bte de 14                      41,80   38,00                                          26,00   23,70                     

ERLUS 5mg CPP Bte de 28                      74,60   73,40                                          46,50   45,70                     

ERLUS 5mg CPP Bte de 7                      22,00   21,60                                          13,70   13,40                     

EXFORGE 5mg/80mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    293,00   195,00                                      195,10   121,90                   

FORTUM  1 g  Injectable Boîte de 1Flacon                    114,80   113,50                                        71,50   70,70                     

GIROFLOX 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de 16                      74,80   72,40                                          46,70   45,20                     

2/5

فمللحق)3
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

GIROFLOX 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de 8                      42,00   41,10                                          26,30   25,70                     

GIROFLOX 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de 16                    147,70   119,60                                        92,30   74,80                     

IBRIMO 0,2% Solution ophtalmique Falcon de 5ml                      95,90   91,50                                          59,70   57,00                     

INOPRIL 4mg Comprimé sécable Boîte de 30                    101,80   92,00                                          63,70   57,50                     

INOPRIL 4mg, comprimés, Boîte de10                      38,70   35,00                                          24,20   21,80                     

INOPRIL 4mg, comprimés, Boîte de60                    179,20   161,90                                      112,00   101,20                   

INOPRIL 8mg Comprimé sécable Boîte de 30                    167,30   142,70                                      104,60   89,20                     

INOPRIL 8mg, comprimés, Boîte de10                      63,60   54,20                                          39,70   33,90                     

INOPRIL 8mg, comprimés, Boîte de60                    276,00   251,00                                      184,00   156,90                   

KISQALI 200mg Comprimé pelliculé Boite de 42               18 427,00   15 723,00                            18 074,00   15 423,00              

KISQALI 200mg Comprimé pelliculé Boite de 63               27 441,00   23 384,00                            26 911,00   22 934,00              

LOREUS 5mg CPP Bte de 15                      41,50   40,70                                          25,80   25,30                     

LORODES 5mg, cp ordisp, Bte de 30                      79,90   78,60                                          49,80   49,00                     

LORODES 5mg, cp ordisp, Bte de10                      31,40   30,80                                          19,60   19,20                     

MEGAFLOX 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de 10                      56,10   51,40                                          35,00   32,10                     

MEGAFLOX 500 mg Comprimé pelliculé Boîte de 10                      92,50   74,80                                          57,80   46,70                     

MEXINE 500 mg comprimé Boîte de 20                    134,60   131,60                                        84,10   82,20                     

NAUREUS 5mg CPP Bte de 15                      41,50   40,70                                          25,80   25,30                     

NEOMOX 250 mg Poudre pour solution buvable Flacon de 60 ml                      28,00   24,40                                          17,50   15,20                     

NEOMOX 500 mg Poudre pour solution buvable Flacon de 100 ml                      59,00   55,70                                          36,80   34,70                     

NEOMOX 500 mg Poudre pour solution buvable Flacon de 60 ml                      37,70   33,40                                          23,50   20,80                     

NIMOTOP 10mg/50ml  Solution injectable pour perfusion Flacon de 50ml                    216,00   181,10                                      135,50   113,20                   

OSPAMOX      250 mg Granules pour Suspension buvable  Flacon de 60 ml                      26,00   24,40                                          16,20   15,20                     

PERAP 4mg Comprimé Boite de 30                      99,70   92,00                                          62,30   57,50                     

PROFLOX   500 mg  Comprimé Boîte de 20                    144,90   131,60                                        90,50   82,20                     

3/5

فمللحق)3
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

PYOCIADIM       1g  Poudre pour usage parenteral   Boîte de 1 Flacon                     114,80   104,40                                        71,50   65,00                     

SEPCEN 250 mg Comprimé Boîte de 10                    110,50   51,40                                          69,00   32,10                     

SEPCEN 500 mg Comprimé Boîte de 10                    196,50   74,80                                        122,80   46,70                     

SPECTRUM 500mg Comprimé pelliculé Boîte de 10                      83,20   74,80                                          52,00   46,70                     

SPECTRUM 500mg Comprimé pelliculé Boîte de 20                    149,50   131,60                                        93,50   82,20                     

STABLON  12,5 mg Comprimé enrobé Boîte de 30                    116,50   115,60                                        72,60   72,00                     

STREPTOCID 500 mg/5 ml  Poudre pour suspension buvable Flacon de  60 ml                      33,60   33,40                                          21,00   20,80                     

TRIMAREL 35mg Comprimés pelliculés à libération modifiée Boite de 60                      89,00   87,70                                          55,60   54,80                     

VASCOR LM 35mg Comprimé à libération modifiée Boîte de 30                      54,00   49,80                                          33,70   31,10                     

VASCOR LM 35mg Comprimé à libération modifiée Boîte de 60                    103,00   87,70                                          64,40   54,80                     

VASCOR LM 35mg Comprimé à libération modifiée Boîte de 90                    146,00   128,50                                        91,20   80,30                     

VASTAREL 35 mg   Comprimé pelliculé à libération modifiée Boîte de 60                    150,40   137,20                                        94,00   85,80                     

VIZARTAN 100mg Comprimés pelliculés Boite de 28                    140,00   102,00                                        87,50   63,70                     

VIZARTAN 50MG Comprimés 14cps                      40,00   33,00                                          25,00   20,60                     

VIZARTAN 50MG Comprimés 28cps                      79,00   58,00                                          49,40   36,20                     

XARELTO 15mg Comprimé pelliculé Boîte de 14                    529,00   314,00                                      352,00   209,00                   

XARELTO 15mg Comprimé pelliculé Boîte de 42                 1 326,00   909,00                                   1 056,00   627,00                   

XARELTO 20mg Comprimé pelliculé Boîte de 14                    529,00   314,00                                      352,00   209,00                   

XARELTO 20mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    984,00   629,00                                      704,00   418,00                   

YRIAS 5mg, CPP Bte de 15                      41,50   40,70                                          25,80   25,30                     

YRIAS 5mg, CPP Bte de 30                      79,90   78,60                                          49,80   49,00                     

YRIAS 5mg, CPP Bte de 7                      22,00   21,60                                          13,70   13,40                     

ZYNARA 4mg Comprimé Boite de 10 cps                      36,00   35,00                                          22,50   21,80                     

ZYNARA 4mg Comprimé Boite de 30 cps                      95,00   92,00                                          59,40   57,50                     

ZYNARA 4mg Comprimé Boite de 60 cps                    170,00   161,90                                      106,20   101,20                   

4/5

فمللحق)3



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية ))4ف  

3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ZYNARA 8mg Comprimé Boite de 10 cps                      60,00   54,20                                          37,50   33,90                     

ZYNARA 8mg Comprimé Boite de 30 cps                    160,00   142,70                                      100,00   89,20                     

ZYNARA 8mg Comprimé Boite de 60 cps                    276,00   251,00                                      184,00   156,90                   

5/5

*  *  *

فمللحق)3

4 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

HEPARINE MEDIS  25000 UI  Solution injectable Boîte de 10 flacons de 5 ml             406,00   762,00                       269,00   506,00           

HEPARINE SOLUDIA 25 000UI/5ml Soluion injectable Boite de 1 flacon de 5ml              48,40   76,10                          30,30   47,60             

HEPARINE SOLUDIA 25 000UI/5ml Soluion injectable Boite de 25 flacons de 5ml             912,00   1 224,00                    606,00   951,00           

VAXIGRIPTETRA  15µg/0,5ml Suspension injectable en seringue pré-remplie de 0,5ml Boite de 
10 seringues             918,00   1 008,00                    636,00   729,00           

1/1

فمللحق))
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4 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

HEPARINE MEDIS  25000 UI  Solution injectable Boîte de 10 flacons de 5 ml             406,00   762,00                       269,00   506,00           

HEPARINE SOLUDIA 25 000UI/5ml Soluion injectable Boite de 1 flacon de 5ml              48,40   76,10                          30,30   47,60             

HEPARINE SOLUDIA 25 000UI/5ml Soluion injectable Boite de 25 flacons de 5ml             912,00   1 224,00                    606,00   951,00           

VAXIGRIPTETRA  15µg/0,5ml Suspension injectable en seringue pré-remplie de 0,5ml Boite de 
10 seringues             918,00   1 008,00                    636,00   729,00           

1/1

نصوصدجاصة

 م4سومدرقمد98).4).)دصا ردفيد8دآلا ىدفمج14د)))فد)))د نا 4دف)4)(دبتتليمدملحقدفمل4سومدرقمد7)7.3ف.)دفلصا ردفي

(UNIVERSIAPOLIS(دفلقا�ضيدبلنحدفعتبففدفلدولةدبالجامعةدفلدوليةدألكا  4د)(8دشوفلد38)فد)3د وليود7ف4

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم)2.17.327)الصادر في)8)شوال)1438 )3)يوليو)2017()القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة)

الدولية ألكادير))UNIVERSIAPOLIS()؛

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

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

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس الجامعة الدولية ألكادير))UNIVERSIAPOLIS()؛

)واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في)7)ديسمبر)2020)؛

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تتمم،)وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم،)مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.17.327)الصادر في)8)شوال)1438

)3)يوليو)2017(.

املادة الثانية

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي)

والبحث العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

 والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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 ملحقدفمل4سومدرقمد98).4).)دفلصا رددفيد8دآلا ىدفمج14د)))فد)))د نا 4دف)4))دبتتليمدملحقدفمل4سوم

 رقمد7)7.3ف.)دفلصا ردفيد8دشوفلد38)فد)3د وليود7ف4))

(UNIVERSIAPOLIS(فلقا�ضيدبلنحدفعتبففدفلدولةدبالجامعةدفلدوليةدألكا  4د

»جدول).....................................................................)املطابقة لها

 الرقم
الترتيبي

 تسمية المؤسسات
التابعة للجامعة

 تسمية الدبلوم
)باللغة العربية(

 تسمية الدبلوم
)باللغة الفرنسية(

مدة التكوين
 الشهادة أو الدبلوم الوطني

المعادل )ة( له



7)4فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 

بإعالندأندفملنفعةدفلعامةدتق�ضيدبتزويددفلدوفوي4) ف)4))  )))ف )))) نا 4) 8)آلا ىدفمج14) ))4.9).))صا ردفي)  م4سومدرقم)
فلغ4ض لهذفد فلالزمةد فألرضيةد فلقطعد ملكيةد وبنزعد للش4بد فلصالحد باملاء) حلدوشد بند عليد سيديد لجلاعةد  فلتابعةد

)بإقليمدفلجد د1.

رئيس الحكومة،

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

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

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من)7)أكتوبر إلى)7)ديسمبر)2015)بجماعة سيدي علي بن حمدوش)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير))التابعة لجماعة سيدي علي بن حمدوش باملاء)الصالح للشرب بإقليم الجديدة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بألوان مختلفة في التصميم التجزيئي ذي)
املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

مالحظة
فملساحة

أسلاءدفملالكدأودفملف4وضدأنهمدفملالك م4فآعهادفلعقارية رقمدفلقطعة
ه آر س

00 10 46 ورثة الغماتي غير محفظة 1

00 01 66 الكيطوني حميد غير محفظة 2

00 00 72 السعدي بوشعيب غير محفظة 3

00 15 66 الفحل محمد غير محفظة 6

00 12 44 خليل عالل بن خويا غير محفظة 7

00 08 22 بالخديم غير محفظة 8

00 00 62 ورثة الدكالي شمس غير محفظة 10

00 02 06 العيا�ضي غير محفظة 14

00 02 94 ابيريك السعداوي غير محفظة 15

00 01 88 ورثة حاسد عبد هللا غير محفظة 23

املادة الثالثة.-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب.

املادة الرابعة.-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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)))ف  فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.95( رقم)  م4سومد
فملتعلق) فلتصليمدوفلنظامد باملوفاقةدعلىد ف)4)() )))) نا 4)
بإقليم) فلبختد أمد أ تد آلاعةد م4كزد لتهيئةد فملوضوعيند  بهد

بنيدماللدوباإلعالندأندفيدذلكدمنفعةدعامة.

رئيس الحكومة،

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

)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)3)أبريل)2018)؛

العلني املباشربجماعة أيت أم البخت خالل) البحث  نتائج  وعلى 
الفترة املمتدة من)4)فبراير إلى))4)مارس)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة أيت أم البخت املجتمع خالل دورته)
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)11)مارس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)25)يونيو)2020)؛

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

رسم ما يلي :
املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (PA 02/2018 رقم) التصميم  على  يوافق 
مالل) بني  بإقليم  البخت  أم  أيت  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

)))ف فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.953 رقم)  م4سومد
فملتعلق) فلتصليمدوفلنظامد باملوفاقةدعلىد ف)4)() )))) نا 4)
بهدفملوضوعيندلتهيئةدم4كزدآلاعةدأوال داناندبإقليمدج4يبكة)

وباإلعالندأندفيدذلكدمنفعةدعامة.

رئيس الحكومة،

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

)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)14)ماي)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد فنان خالل الفترة)
املمتدة من)30)يناير إلى)28)فبراير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة أوالد فنان املجتمع خالل دورته)
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)12)مارس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)22)يوليو)2020)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام املتعلق به) (PA N°14/2018 يوافق على التصميم رقم)
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوالد فنان بإقليم خريبكة وباإلعالن)

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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)))ف  فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.95( رقم)  م4سومد
)))) نا 4)ف)4)()باملوفاقةدعلىدفلتصليمدوفلنظامدفملتعلقدبه)
فملوضوعيندلتهيئةدم4كزدآلاعةدقصبةدفلط4شدبإقليمدج4يبكة)

وباإلعالندأندفيدذلكدمنفعةدعامة.

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

)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)14)ماي)2019)؛

من) الطرش  قصبة  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 
13)يناير إلى)12)فبراير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة قصبة الطرش املجتمع خالل دورته)
العادية املنعقدة بتاريخ)19)فبراير)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)21)ماي)2020)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق) والنظام  (PA N°13/2018 رقم) التصميم  على  يوافق 
لتهيئة مركز جماعة قصبة الطرش بإقليم خريبكة) به املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة قصبة الطرش تنفيذ ما جاء)في هذا)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

)))ف  فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.958 رقم) م4سومد

بإعا 1) تق�ضيد فلعامةد فملنفعةد أند بإعالند )))) نا 4)ف)4)()

بناء)منشأ1دانيةدبالنقطةدفلكيلومتب ة)544 + 7))علىدفلط4يق)

فإلقليليةدرقم)49ف))بجلاعةدوف دفملالحةدبإقليمدشفشاون.

رئيس الحكومة،

ألجل) امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على  بناء)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة 

1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛ الشريف رقم)

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81))املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

منشأة فنية بالنقطة) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإعادة بناء)

الكيلومترية)500)+)27)على الطريق اإلقليمية رقم)4109)بجماعة واد)

وذلك حسب املخطط املبين في التصميم) املالحة بإقليم شفشاون،)

املوقعي ذي املقياس)50.000 /1)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

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

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م4سومدرقم)43.ف).))صا ردفي)8)آلا ىدفمج14))))ف )))) نا 4)ف)4)) 

بتجد ددإعالندفملنفعةدفلعامةدفلتيدتق�ضيدببناء)فلط4يقدفلس4يع)

بالط4يق) 938+ف64) ن.ك) بيند وفلعيوند تيزنيتد بيند فل4فبطد

فلوطنيةدرقم)ف)ش4قادوحدو دإقليمدتيزنيتدوسيديدإانيدآنوبا)

بإقليمدتيزنيتدبوال ةدآهةدسوس)-)ماسة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

الصادر في فاتح ربيع) (2.18.825 وبعد االطالع على املرسوم رقم)

التي تق�ضي) العامة  املنفعة  بتجديد  ()2018 نوفمبر) (9(  1440 األول)

ببناء)الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون من ن.ك)601+938  

شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني) (1 بالطريق الوطنية رقم)

جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس)-)ماسة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد وفقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله،)إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)الطريق السريع الرابط)

 1 بالطريق الوطنية رقم) ( (601+938 بين تيزنيت والعيون بين ن.ك)

شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية)

جهة سوس)-)ماسة،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي)

ذي املقياس)100.000/ 1)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م4سومدرقم))4.ف).))صا ردفي)8)آلا ىدفمج14))))ف )))) نا 4)ف)4)) 

فلط4يق) ببناء) تق�ضيد فلتيد فلعامةد فملنفعةد إعالند بتجد دد

فلس4يعدفل4فبطدبيندتيزنيتدوفلعيوندمقطعدوف دفلوفع4)-)فلعيون)

بإقليليدط4اا ة) )9)+3ف5ف) إلىدن.ك) 444+99)ف) مندن.ك)

وفلعيوندفملقطع)))بوال ةدآهةدفلعيون-فلساقيةدفلحل4فء.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

الصادر في فاتح ربيع) (2.18.822 وبعد االطالع على املرسوم رقم)

التي تق�ضي) العامة  املنفعة  بتجديد  ()2018 نوفمبر) (9(  1440 األول)

 ببناء)الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد الواعر)-

بإقليمي طرفاية) إلى ن.ك)1513+494) العيون من ن.ك)1299+000) (

والعيون املقطع)4)بوالية جهة العيون)-)الساقية الحمراء)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد وفقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله،)إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)الطريق السريع الرابط)

بين تيزنيت والعيون مقطع واد الواعر)-)العيون من ن.ك)1299+000 

بوالية جهة) (4 بإقليمي طرفاية والعيون املقطع) إلى ن.ك)1513+494)

العيون-الساقية الحمراء،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميمين)

املوقعين ذوي املقياس)100.000 /1)امللحقين بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

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

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق4فردمشتبكدلوزي4دفلطاقةدوفملعا ندوفلبيئةدووزي4دفالقتصا دوفملالية)
)))ف  مح4م) مند )ف) في) صا رد ف).)4ف) رقم) فإل فر1د  وإصالحد
باالتفاق) (( باملوفاقةدعلــــىدفمللحقدرقم) ()(4(4 )ااتحدسبتلرب)
ف))ف  فلقعد1) ذيد (8 في) فملربمد (»ANOUAL َ« فلنفطي)
)34) ونيو)4)4)()بيندفملكتبدفلوطنيدللهيدروكاربورفتدوفملعا ن)
«SOUND(ENERGY(MOROCCO(EAST(LIMITED«(وش4كتي 
.«SCHLUMBERGER((SILK((ROUTE((SERVICES((LIMITED«و

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادتين)4)و)34)منه)؛

وعلى القانون رقم)33.01)املتعلق بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات)
بتاريخ) (1.03.203 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن 

16)من رمضان)1424 )11)نوفمبر)2003()؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 
أعاله، إليه  املشار  (21.90 رقم) القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 
بتاريـــــخ (2.99.210 رقــــم) باملــــرســــوم  وتتميمـــــه  تغييــــره  وقــــع   كمـــــا 

9)ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)60)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.372)الصادر في)16)من ذي القعدة)1425 
بإحداث) املتعلق  (33.01 رقم) القانون  بتطبيق  ()2004 ديسمبر) (29(

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة)
ووزير االقتصاد واملالية رقم)1348.19)الصادر في)25)من رجب)1440 
باالتفاق النفطي)) (1 بالـمــــوافقة علــــى امللحق رقم) ()2019 )فاتح أبريل)
()2019 فبراير) (4( 1440 28)من جمادى األولى) املبرم في) (»ANOUAL«
 »SOUND بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركات)
 »SOUND ENERGYو (ENERGY( MOROCCO( EAST( LIMITED«
 »SCHLUMBERGER( SILK( ROUTE و) (MERIDJA( LIMITED«

»SERVICES(LIMITED)؛

املبرم) (»ANOUAL« النفطي) باالتفاق  (2 رقم) امللحق  وعلى 
الوطني) املكتب  بين  ()2020 يونيو) (30(  1441 القعدة) ذي  (8 في)
»SOUND ENERGY MOROCCO(للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي 
»SCHLUMBERGER(SILK(ROUTE(SERVICES«(و(EAST(LIMITED« 
األولية) الفترة  صالحية  ملدة  شهرا  (16 بتمديد) املتعلق   LIMITED«

األولى) التكميلية  الفترة  صالحية  مدة  من  شهرا  (16 وبتقليص)
»ANOUAL I« الهيدروكاربورات املسماة)  لرخص البحث عن مواد 
والفترة) األولية  الفترة  أشغال  برنامج  وبتغيير   »ANOUAL V« إلى)
التكميلية األولى وكذا تغيير شروط الكفالة البنكية بالنسبة للفترة)

األولية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

على امللحق) كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك،) يوافق،)
 1441 ذي القعدة) (8 املبرم في) (»ANOUAL« باالتفاق النفطي) (2 رقم)
واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  ()2020 يونيو) (30(
»SOUND( ENERGY( MOROCCO( EAST( LIMITED«  وشركتي)

.»SCHLUMBERGER(SILK(ROUTE(SERVICES(LIMITED«و

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء):)عزيز رباح.

فالقتصا ) ووزي4د وفلبيئةد وفملعا ند فلطاقةد لوزي4د مشتبكد ق4فرد
مندربيع 8ف) صا ردفي) 4).59ف3)  وفملاليةدوإصالحدفإل فر1درقم)
ف باملوفاقةدعلــــىدفمللحقدرقم) (((4(4 )))ف ))) يسلرب)  فمج4)
في) فملربمد (»INEZGANE OFFSHORE« فلنفطي) باالتفاقد
فلوطني) فملكتبد بيند  ((4(4 أكتوب4) (7( )))ف  مندصف4) 9ف)
 »EUROPA OIL & GAS للهيدروكاربورفتدوفملعا ندوش4كة)

.(NEW VENTURES( LIMITED«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118  رقم)
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادتين)4)و)34)منه)؛

وعلى القانون رقم)33.01)املتعلق بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات)
بتاريخ) (1.03.203 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن 

16)من رمضان)1424 )11)نوفمبر)2003()؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 
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أعاله، إليه  املشار  (21.90 رقم) القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3( 
بتاريـــــخ (2.99.210 رقــــم) باملــــرســــوم  وتتميمـــــه  تغييــــره  وقــــع   كمـــــا 

9)ذي الحجة)1420 )16)مارس)2000()وال سيما املادة)60)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.372)الصادر في)16)من ذي القعدة)1425 
)29)ديسمبر)2004()بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم)33.01)؛

ووزير) والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)3637.19)الصادر في)17)من ربيع
النفطي)) االتفاق  علــــى  باملوافقة  ()2019 نوفمبر) (15(  1441 األول)
 1441 محرم) من  (17 في) املبرم  (»INEZGANE OFFSHORE«
للهيدروكاربورات واملعادن) بين املكتب الوطني  ()2019 سبتمبر) (17(

وشركة)»Europa(Oil(&(Gas()New(Ventures((Limited«)؛

»INEZGANE OFFSHORE«(وعلى امللحق رقم)1)باالتفاق النفطي 
املكتب) بين  ()2020 أكتوبر) (7(  1442 صفر) من  (19 في) املبرم 
 »Europa( Oil( &( Gas وشركة) واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
12)شهرا ملدة صالحية) املتعلق بتمديد) ()New(Ventures( Limited«
املسماة الهيدروكاربورات  مواد  البحث عن  لرخص  األولية   الفترة 

 »INEZGANE OFFSHORE 6« »INEZGANE  OFFSHORE 1«إلى)
بسبب وقوع حدث القوة القاهرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

على امللحق كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك،)  يوافق،)

 رقم)1)باالتفاق النفطي)»INEZGANE OFFSHORE«)املبرم في)19)من

بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات) ()2020 أكتوبر) (7(  1442 صفر)

 »EUROPA( OIL( &( GAS( )NEW( VENTURES( وشركة) واملعادن 

.LIMITED«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ربيع اآلخر)1442 )4)ديسمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء):)عزيز رباح.

قـــ4فردلوزي4دفالقتصا دوفملاليةدوإصالحدفإل فر1درقمد4).986)دصا ردفيد4فدربيعدفمج4د)))فد)6)دنوالربد4)4))
بتفويضدفإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 وعلى القانون رقم)15.95)املتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.96.83)بتاريخ)15)من ربيع األول)1417
)فاتح أغسطس)1996(،)كما وقع تغييره وتتميمه والسيما املادتين)719)و)720)منه)؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة املصادق عليها بالظهير)
الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.77.339)بتاريخ)25)من شوال)1397 )6)أكتوبر)1977(،)كما وقع تغييرها وتتميمها)؛

1.00.175)بتاريخ) 15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) وعلى القانون رقم)
28)من محرم)1421 )3)ماي)2000()؛

وعلى املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوال)1429 )30)أكتوبر)2008()في شأن تفويض إمضاء)الوزراء)وكتاب الدولة)
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)
وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)
ومخازن وساحات االستخالص الجمركي بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده إمضاء)
التصاريح،)في إطارمساطرصعوبات املقاولة،)بالديون الجمركية املثبتة داخل دائرة نفوذهم وكذا الديون الناشئة على مستوى)

جميع املكاتب الجمركية):
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الـمادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

السيد محمد نجيب شابار،

السيد محمدين بادي،

السيد رشيد مليموني،

السيد املصطفى غانم،
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4)4)()باملصا قةدعلىدالئحةدذويدفلحقوق) )))ف )3)) يسلرب) 8)آلا ىدفألولى) 4).)8)3)صا ردفي) ق4فردلوزي4دفلدفجليةدرقم)

فملالكيندعلىدفلشياعدلألرف�ضيدفلفالحيةدللجلاعةدفلسالليةدفلحنشةدفلغ4فبةدبإقليمدسيديدسليلاندفلوفقعةدأرفضيها)

 فجلد فئ14دفل4يدبالغ4ب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()ال سيما الفصل)5)منه)؛

 وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

 62.17 2020()بتطبيق أحكام القانون رقم) يناير) (9( 1441 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية الحنشة الغرابة)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ)10)سبتمبر)2020،)الصادرة 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 الحنشة الغرابة،)الكائنة بإقليم)

سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



455فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية 456ف  



457فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية 458ف  



459فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية 464ف  

)عزيدأحلد 38

39

(4

)عزيدمحلد

)عزيدعبددفإلاله



ف46فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية )46ف  



463فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 



عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية )46ف  



465فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021( 

فلحدف دعا ل ف3
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4)4)()باملصا قةدعلىدالئحةدذويدفلحقوق) )))ف )3)) يسلرب) 8)آلا ىدفألولى) 4).86)3)صا ردفي) ق4فردلوزي4دفلدفجليةدرقم)

فملالكيندعلىدفلشياعدلألرف�ضيدفلفالحيةدللجلاعةدفلسالليةدأوال دعلاردفلكائنةدبإقليمدسيديدسليلاندفلوفقعةدأرفضيها)

 فجلد فئ14دفل4يدبالغ4ب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()ال سيما الفصل)5)منه)؛

 وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

 62.17 2020()بتطبيق أحكام القانون رقم) يناير) (9( 1441 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد عمار)؛

وعلى شهادتي تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجلي الطعون املوقعين من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

2020،)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد) 23)نوفمبر) وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ)

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد عمار،)الكائنة بإقليم سيدي)

سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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فلبح4ي) وفلصيدد فلفالحةد ووزي4د فلدفجليةد لوزي4د مشتبكد ق4فرد
صا ر) ف).49ف) رقم) وفلغاباتد وفملياهد فلق4ويةد وفلتنليةد
ف)4)() ق�ضي) ))ف) نا 4) )))ف  فألولى) آلا ىد مند (34 في)
بالتجزيء)لفائد1دفملالكدعلىدفلشياعدللعقاردفلجلاعيدفملسلى)
»ش4فر 1») فلسالليتين) للجلاعتيند فلتابعد بوعزوية») »مش4عد
بإقليم) فلغ4بد فل4يد وفلوفقعد فجلد فئ14د و)»أوال دبوعز1»)

سيديدقاسم.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

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

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

2446.20)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
باملصادقة على الئحة ذوي) ()2020 أكتوبر) (5(  1442 من صفر) (17
أراضيها) الواقعة  بوعزة  أوالد  الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق 

بإقليم سيدي قاسم بالدائرة السقوية للغرب)؛

في) الصادر  (2447.20 رقم) الداخلية  وزير  قرار  وعلى 
باملصادقة على الئحة ذوي) ()2020 أكتوبر) (5(  1442 من صفر) (17
الحقوق التابعين للجماعة الساللية قبيلة الشراردة الواقعة أراضيها)

بإقليم سيدي قاسم بالدائرة السقوية للغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»مشرع) يجزأ لفائدة املالك على الشياع العقار الجماعي املسمى)
و)»أوالد بوعزة«) »شراردة«) التابع للجماعتين السالليتين) بوعزوية«)
موضوع الرسم العقاري عدد)R/6500)بإقليم سيدي قاسم والواقعة)
التجزيئية) التصاميم  في  محدد  هو  كما  الغرب،) الري  دائرة  داخل 

ذات املقياس)1/5000)امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)30)من جمادى األولى)1442 )14)يناير)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

فلبح4ي) وفلصيدد فلفالحةد ووزي4د فلدفجليةد لوزي4د مشتبكد ق4فرد

في) صا رد ف).4فف) رقم) وفلغاباتد وفملياهد فلق4ويةد وفلتنليةد

34)مندآلا ىدفألولى))))ف ))ف) نا 4)ف)4)() ق�ضيدبالتجزيء)

» ومين) لفائد1دفملالكدعلىدفلشياعدللعقاردفلجلاعيدفملسلى)

وفلوفقع) »أوال دبوعز1») فلتابعدللجلاعةدفلساللية) بوعزفوية»)

 فجلد فئ14دفل4يدفلغ4بدبإقليمدسيديدقاسم.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)

7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر) (2446.20 الداخلية رقم) وبعد االطالع على قرار وزير 

باملصادقة على الئحة ذوي) ()2020 أكتوبر) (5(  1442 17)من صفر) في)

أراضيها) الواقعة  بوعزة  أوالد  الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق 

بإقليم سيدي قاسم بالدائرة السقوية للغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»دومين) يجزأ لفائدة املالك على الشياع العقار الجماعي املسمى)

»أوالد بوعزة«)موضوع الرسم) التابع للجماعة الساللية) بوعزاوية«)

العقاري عدد)R/6499)بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل دائرة الري)

الغرب،)كما هو محدد في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/5000 

امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)30)من جمادى األولى)1442 )14)يناير)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق4فردلوزي4دفلتببيةدفلوطنيةدوفلتكويندفملنهيدوفلتعليمدفلعاليدوفلبحث)
ف).6)صا ردفي) فلناطقدفل4سليدباسمدفلحكومةدرقم) فلعللي،)
بتحد ددبعض) ()(4(4 )))) يسلرب) )))ف  فألولى) آلا ىد (7

فملعا التدبيندفلشها فت.

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

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

وشهادات متابعة الدروس)؛

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

معادالت الشهادات)؛

في) الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

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

وقع تغييره وتتميمه)؛

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

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-
مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

–(Certificat(d’enseignement(secondaire(supérieur(enseignement(
secondaire( général,( section( de( transition,( orientation(
d’études( :( dominante( scientifique,( langue( moderne(
I( néerlandais( )4(,( langue( moderne( II( Anglais( )4(,(
mathématique( )4(,( ( sciences( )6(«,( délivré( par( la(
Communauté(française(de(Belgique.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد
فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد
وفلبحثدفلعلليدرقم)4).4ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 
بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

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

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 
بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)
قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 
(،)1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 
)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى
Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 
والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire
املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 
الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)
التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):
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-)فلجزفئ4):

- شهادة طبيب بيطري مسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث 

النجاح  بشهادة  مشفوعة   ،2004 فبراير   9 في  الجزائر  العلمي، 

معهد  من  مسلمة  واملؤهالت  للمعلومات  التقييمي  االمتحان  في 

الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد

فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد

وفلبحثدفلعلليدرقم)4).فف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 

بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 

بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)

قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 

)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 

والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire

املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 

الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)

التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

-)رومانيا):

-(Titlul( de( doctor-medic( veterinar,( in( domeniul( medicina(

veterinara,( programul( medicina( veterinara,( délivré( par(

Facultatea(de(medicina(veterinara,(Universitatii(de(stiinte(

agricole( si( medicina( veterinara( a( banatului( »Regele 

Mihai( I( Al( Romaniei«( din( Timisoara( -( Roumanie( -( le 

19( février(2019,( assorti( d’une(attestation(de( réussite( au(

contrôle( de( connaissance( et( des( compétences,( délivrée(

par( l’Institut( agronomique( et( vétérinaire( Hassan( II( de(

Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد
فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد
وفلبحثدفلعلليدرقم)4).)ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 
بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

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

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 
بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)
قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 
(،)1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 
)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 
والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire
املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 
الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)
التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

-)مص4):

- درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية مسلمة من جامعة 

اإلسكندرية - مصر، دورة ماي 2009، مشفوعة بشهادة النجاح 

معهد  من  مسلمة  واملؤهالت  للمعلومات  التقييمي  االمتحان  في 

الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد

فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد

وفلبحثدفلعلليدرقم)4).3ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 
بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

د

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 

بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)

قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 

)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 
والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire
املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 
الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)
التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

-)أوك4فنيا):

-(Qualification(master(degree(veterinary(medicine,(doctor(
of( veterinary( medicine,( délivrée( par( Luhansk( national(
agrarian( University-Ukraine-le( 27( juin( 2018,( assortie(
d’une(attestation(de(réussite(au(contrôle(de(connaissance(
et(des( compétences,(délivrée(par( l’Institut( agronomique(
et(vétérinaire(Hassan(II(de(Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد
فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد
وفلبحثدفلعلليدرقم)4).)ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 
بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

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

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 
بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 
قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 
(،)1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 

)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 

والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire

املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 

الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)

التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

-)أوك4فنيا):

-(Qualification(master(degree(veterinary(medicine,(doctor(
of( veterinary( medicine,( délivrée( par( Kharkiv( state(
zooveterinary(Academy-Ukraine-le(30(juin(2018,(assortie(
d’une(attestation(de(réussite(au(contrôle(de(connaissance(
et(des( compétences,(délivrée(par( l’Institut( agronomique(
et(vétérinaire(Hassan(II(de(Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد
فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد
وفلبحثدفلعلليدرقم)4).5ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 
بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

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

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 
بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)
قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 
(،)1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 
)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 
والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire
املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 
الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)
التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

أوك4فنيا):

-(Qualification( master( degree,( program( subjet( area,(

veterinary( hygiene,( sanitation( and( expertise,( doctor( of(

veterinary(medicine( in(safety(and(quality(of(agricultural(

products( and( foodstuff,( délivrée( par( Kharkiv( state(

zooveterinary(Academy-Ukraine-le(30(juin(2018,(assortie(

d’une(attestation(de(réussite(au(contrôle(de(connaissance(

et(des( compétences,(délivrée(par( l’Institut( agronomique(

et(vétérinaire(Hassan(II(de(Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

فملنهي) وفلتكويند فلوطنيةد فلتببيةد وزي4د لدىد فملنتدبد للوزي4د ق4فرد

فلعالي) بالتعليمد فملكلفد فلعلليد وفلبحثد فلعاليد وفلتعليمد

وفلبحثدفلعلليدرقم)4).6ف8))صا ردفي))))مندربيعدفألول))))ف 

بتحد ددمعا لةدشها فتدبشها 1د كتور) ()(4(4 نوالرب) )4ف)

بيط4يدفملسللةدمندمعهددفلحسندفلثانيدللزرفعةدوفلبيط14.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230 

بهيئة) املتعلق  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في) الصادر 

البياطرة الوطنية وال سيما املادتين)2))فقرة)2()و)8)منه)؛

1416 محرم) (10 الصادر في) (2.94.264 على املرسوم رقم)  وبناء)

قانون) بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.09.124)الـــصادر في)16)من ذي القعدة)1431 

)25)أكتوبر)2010()بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن)

الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Diplôme( de( docteur بيطري) دكتور  شهادة  ملعادلة   تقبل 

والبيطرة) للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  املسلمة  (vétérinaire

املنصوص عليها في املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.09.124 

الشهادة) (،)2010 أكتوبر) (25(  1431 من ذي القعدة) (16 الـــصادر في)

التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا،)فرع العلوم التجريبية أو العلوم)

الزراعية أو شهادة تعادلها):

-)أوك4فنيا):

-(Qualification(master(degree(veterinary(medicine,(doctor(

of( veterinary( medicine,( délivrée( par( Kharkiv( state(

zooveterinary( Academy-Ukraine( -( le( 3( janvier( 2019,(

assortie( d’une( attestation( de( réussite( au( contrôle( de(

connaissance( et(des( compétences,( délivrée(par( l’Institut(

agronomique(et(vétérinaire(Hassan(II(de(Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4فردللوزي4دفملنتدبدلدىدوزي4دفلتببيةدفلوطنيةدوفلتكويندفملنهيدوفلتعليم)

فلعاليدوفلبحثدفلعلليدفملكلفدبالتعليمدفلعاليدوفلبحثدفلعللي)

 رقم)ف).9ف)صا ردفي)ف))مندآلا ىدفألولى))))ف )5) نا 4)ف)4)) 

بتحد ددبعضدفملعا التدبيندفلشها فت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في

:(Management

-(Degree(of(bachelor(of(management,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(University(of(British((Columbia(-(Canada(-(en(juin(

2016,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من جمادى األولى)1442 )5)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4فردللوزي4دفملنتدبدلدىدوزي4دفلتببيةدفلوطنيةدوفلتكويندفملنهيدوفلتعليم)
فلعاليدوفلبحثدفلعلليدفملكلفدبالتعليمدفلعاليدوفلبحثدفلعللي)
 رقم)ف).4))صا ردفي)ف))مندآلا ىدفألولى))))ف )5) نا 4)ف)4)) 

بتحد ددبعضدفملعا التدبيندفلشها فت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Négociations( et في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 
:(résolutions(des(conflits

-(Degree(of(master(of(science,(préparé(et(délivré(au(siège(the(

Trustees(of(Columbia(University(in(the(city(of(New(York(-(

USA(-(le(13(février(2019,(assorti(du(degree(of(bachelor(of(

management,(préparé(et(délivré(au(siège(de(University(of(

British(Columbia(-(Canada(-(en(juin(2016,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من جمادى األولى)1442 )5)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 ((4(4 )8)) يسلرب) )))ف  مندآلا ىدفألولى) 3ف) صا ردفي) (3(64.(4 رقم)  مق4ردلوزي4دفلتجهيزدوفلنقلدودفللوآيستيكدوفملاء)
بإقليم) (38+(67 إلىدن.ك) (5+444 مندن.ك) (9 بالتخليدعندملكيةدفلقطعدفألرضيةدفلالزمةدلتثنيةدفلط4يقدفلوطنيةدرقم)

مد ونةدبوال ةدآهةدفلدفردفلبيضاء)-)سطات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.18.544)الصادر في)22)من شوال)1439 )6)يوليو)2018()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق)
الوطنية رقم)9)من ن.ك)5)إلى ن.ك)45))مقطع ن.ك)000+5)إلى ن.ك)267+38()بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

2020()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية) 1442 )19)أكتوبر) 2)ربيع األول) 2.20.698)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
الطريق الوطنية رقم)9)من ن.ك)5)إلى ن.ك)45))مقطع ن.ك)000+5)إلى ن.ك)267+38()بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

وعلى البحث اإلداري الذي أجري فيما بين)22)يناير إلى)23)مارس)2020)بمكاتب جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

9)من ن.ك)000+5)إلى ن.ك)267+38)بإقليم مديونة) يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الوطنية رقم)
بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات،)املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1000 /1)املضاف)

إلى أصل هذا املقرر):
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املادة الثانية)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1442 )28)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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فالآتلاعي وفالحتياطد فلتأميناتد م4فقبةد هيئةد ل4ئيسد  مق4رد

)8ف) يسلرب)4)4))  )))ف  آلا ىدفألولى) (3 صا ردفي) (P/CD/2.20(رقم

وفالحتياط) فلتأميناتد م4فقبةد هيئةد رئيسد مق4رد بتغييبد

37)ف  6ف.356))فلصا ردفي))))مندذيدفلحجة) فالآتلاعيدرقم)

)6))سبتلرب)6ف4)()بتحد ددالئحةدأعضاء)فللجنةدفلتأ  بية.

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

بعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

1437 الحجة) ذي  من  (24 في) الصادر  (2356.16 رقم)  االجتماعي 

2016()بتحديد الئحة أعضاء)اللجنة التأديبية،)كما وقع) )26)سبتمبر)

تغييره)؛

وبناء)على القرار رقم)R-C(17(/9)الصادر عن مجلس هيئة مراقبة)

بتاريخ املنعقد  اجتماعه  خالل  االجتماعي  واالحتياط   التأمينات 

9)ديسمبر)2020)والقا�ضي بتعيين ممثل عن الهيئة املذكورة في اللجنة)

التأديبية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من املقرر رقم)2356.16 

املشار إليه أعاله):

 »املادة األولى).-)تحدد كما يلي الئحة أعضاء)اللجنة التأديبية املنصوص

64.12)املشار) 24)من القانون رقم) »عليها في الفقرة األخيرة من املادة)

»إليه أعاله):

»1)-).........................................................)؛

»2)-).........................................................)؛

»3)-)بصفته ممثل لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي):

»-)السيد عبد املجيد ميموني)؛

»4)-).........................................................)؛«

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : حسن بوبريك.

فالآتلاعي وفالحتياطد فلتأميناتد م4فقبةد هيئةد ل4ئيسد  مق4رد

 رقم)P/CR/2.20)صا ردفي)3)آلا ىدفألولى))))ف )8ف) يسلرب))4)4))

وفالحتياط) فلتأميناتد هيئةدم4فقبةد رئيسد مق4رد بتغييبد

37)ف   )))مندذيدفلحجة) فلصا ردفي) 6ف.357)) فالآتلاعيدرقم)

)6))سبتلرب)6ف4)()بتحد ددالئحةدأعضاء)لجنةدفلتقنين.

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

بعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

 1437 الحجة) ذي  من  (24 في) الصادر  (2357.16 رقم) االجتماعي 

وقع) كما  التقنين،) لجنة  أعضاء) الئحة  بتحديد  )26)سبتمبر)2016()

تغييره)؛

وبناء)على القرار رقم)R-C(17/9)الصادر عن مجلس هيئة مراقبة)

بتاريخ) املنعقد  اجتماعه  خالل  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 

2020)والقا�ضي بتعيين ممثل عن الهيئة املذكورة في لجنة) 9)ديسمبر)

التقنيين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من املقرر رقم)2357.16 

املشار إليه أعاله):

»املادة األولى).-)تحدد كما يلي الئحة أعضاء)لجنة التقنين املنصوص)

64.12)املشار) 28)من القانون رقم) »عليها في الفقرة األخيرة من املادة)

»إليه أعاله):

»1()بصفتهم ممثلين لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي):

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

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

»-)السيد عبد الكريم صاحب الدين.

»2()بصفتهما ممثلين لإلدارة):)«

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : حسن بوبريك.
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رأيدفملجلسدفالقتصا يدوفالآتلاعيدوفلبيئي

فلقضاء)علىدفلعنفدضددفلفتياتدوفلنساء):)فستعجالدوطني

املتعلق) (128.12 من القانون التنظيمي رقم) (6 ملقتضيات املادة) (
ً
طبقا

إحالة) إطار  في  املجلس،) قرر  والبيئي،) واالجتماعي  االقتصادي  باملجلس 

على العنف ضد الفتيات) »القضاء) (: إعداد تقرير حول موضوع) ذاتية،)

والنساء):)استعجال وطني«.)

إلى اللجنــة الدائمــة) ر مكتب املجلس أن يعهــد  قــرَّ وفــي هــذا الصــدد،)

املكلفــة بالقضايا االجتماعية والتضامن بإعــداد هذا التقرير.)

فــي) املنعقــدة  املائة  بعد  عشرة  السادسة  العاديــة  دورتهــا   وخـالل 

االقتصــادي) للمجلــس  العامــة  الجمعيــة  صادقــت  (،2020 نوفمبر) (26

واالجتماعــي والبيئــي باإلجماع على التقرير الذي يحمل عنوان:)»)القضاء)

على العنف ضد الفتيات والنساء):)استعجال وطني)«،)املنبثق عنه هذا الرأي.

I)-)فلسياقدوإطاردفلتحليل

 وفعيدفإلحالةدفلذفتية

ارتأى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أنه من األهمية بمكان)

(
ً
)حقيقيا

ً
)اجتماعيا

ً
االشتغال على هذا املوضوع بالنظر إلى أنه يمثل إشكاال

لألسباب الرئيسية التالية):

- إن العنف ضد الفتيات والنساء هو قبل كل �ضيء تمييٌز وانتهاٌك 
يقيد  أنه  إلى  بالنظر  كرامتهن،  من  ونيٌل  األساسية   لحقوقهن 

أو يبطل تمتع املرأة بحقوقها الفردية وبحرياتها األساسية ؛

- العنف يؤثر في املقام الثاني على األسر، ال سيما األطفال، بالنظر 
إلى عدم االستقرار وانعدام األمن الذي يخلفه. ويمكن أن تكون 
على  وخيمة  والطويل،  املتوسط  املديين  على  العنف،  عواقب 
عنه  تتولد  وأن  لألطفال  والسلوكي  والعاطفي  النف�ضي  التطور 
مجموعة من االضطرابات النفسية والسلوكية، وكذا اضطراب 

التنشئة االجتماعية لألطفال ؛

ه ضد املرأة يعد من اإلشكاليات الحقيقية التي تواجهها  - إن العنف املوجَّ

الصحة العمومية، وَيُهمُّ حسب منظمة الصحة العاملية أكثر من ثلث 

التي يخلفها على الصحة  اآلثار  إلى  بالنظر  العالم1، وذلك  في  النساء 

البدنية والنفسية للمرأة وكذا الوفيات التي قد تنجم عنه ؛

1( -( OMS( »( Estimations( mondiales( et( régionales( de( la( violence( à( l’encontre( des(
femmes( :( prévalence( et( conséquences( sur( la( santé( de( la( violence( du( partenaire(
intime(et(de(la(violence(sexuelle(exercée(par(d’autres(que(le(partenaire(«,(juin(2013.

معدالت) املرأة:) نحو  ه  املوجَّ للعنف  والعاملية  اإلقليمية  »التقديرات  العاملية،) الصحة  منظمة 
االنتشار والتأثيرات الصحية لعنف الشريك الحميم والعنف الجن�ضي من غير الشركاء«،)يونيو)

.2013

- للعنف ضد النساء كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة وتداعيات 
تستمر لعدة أجيال. وفي الواقع، تترتب عن هذا العنف تكاليف 
لين  ِ

ّ
ضخمة، مباشرة وغير مباشرة، تقع على عاتق الضحايا واملشغ

ومصاريف  واألمن  الصحة  مستوى  على  العمومي  والقطاع 
 عن فقدان 

ً
اإلجراءات القانونية والتكاليف ذات الصلة، فضال

األجور وتضرر اإلنتاجية. وحسب املعطيات األخيرة التي أوردتها 
املندوبية السامية للتخطيط في بحثها الوطني حول العنف ضد 
النساء والرجال الذي تم إنجازه في 2019، فإن التكلفة اإلجمالية 
 التي 

ً
للعنف الجسدي والجن�ضي في بالدنا )خالل اإلثني عشر شهرا

سبقت إنجاز البحث، بغض النظر عن سياقات وقوع هذا العنف( 
تقدر بـ 2.85 مليار درهم، منها 2.33 مليار درهم كتكاليف مباشرة، 

مقابل 517 مليون درهم كتكاليف غير مباشرة ؛

ز االهتمام بهذا املوضوع خالل فترة الحجر الصحي الذي  ، تعزَّ
ً
- أخيرا

تم إقراره في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية التي جرى تطبيقها 
ل من تناٍم لهذه  من أجل مواجهة تف�ضي وباء كوفيد 19، مع ما ُسّجِ

الظاهرة في العالم.

تع4يفدفلعنفدضددفلنساء)وتصنيفه

حسب اإلعالن بشأن القضاء)على العنف ضد املرأة))الذي اعتمدته)
الجمعية العامة لألمم املتحدة في)1993():

يعني)»أي فعل عنيف موجه ضد) »العنف ضد املرأة«) فإن تعبير)
أو يرجح أن يترتب) املرأة تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه،)
عليه،)أذى أو معاناة للمرأة،)سواء)من الناحية الجسمانية أو الجنسية)
القبيل أو القسر) التهديد بأفعال من هذا  بما في ذلك  النفسية،)  أو 
 أو الحرمان التعسفي من الحرية،)سواء)حدث ذلك في الحياة العامة

أو الخاصة«))املادة األولى(.

ويشدد هذا اإلعالن على)»أن العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات)
إلى هيمنة) أدت  التاريخ،) عبر  واملرأة  الرجل  بين  متكافئة  غير  قوى 
الرجل على املرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض)
،)وأن العنف ضد املرأة هو من اآلليات االجتماعية)

ً
)كامال

ً
باملرأة نهوضا

فرض بها على املرأة وضعية التبعية للرجل«2.
ُ
الحاسمة التي ت

القائم على) ن االعتراف الدولي بخصوصية هذا العنف،)
َّ
وقد َمك

العالقة البنيوية لعدم التكافؤ بين املرأة والرجل،)من االنتقال بالعنف)
( ومن ثمَّ ضد املرأة من دائرة املجال الخاص إلى دائرة املجال العام،)

جعله مسؤولية تقع على عاتق السلطات العمومية.

العامة) الجمعية  اعتمدته  الذي  املرأة،) ضد  العنف  على  القضاء) بشأن  اإلعالن  ديباجة  (- (2 
لألمم املتحدة في)1993.

إعالناتدوبالغات
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)ما يتم تصنيف العنف املرتكب ضد املرأة حسب ما يلي):
ً
وعموما

أشكاله )عنف بدني، نف�ضي، جن�ضي، اقتصادي(؛

التعليم،  فضاء  العمل،  فضاء  أسري،  زوجي،  )عنف  سياقاته 
 
ً
 جديدا

ً
الفضاء العام، الفضاءات التكنولوجية التي ولدت شكال

من أشكال العنف وهو »العنف اإللكتروني«(؛

أط4فاه )الشريك الحالي أو السابق، فرد من أفراد األسرة أو أسرة 
املرؤوسون،  الزمالء،  اإلداري،  التسلسل  في  الرؤساء  الشريك، 

وغيرهم(.

فلوضعيةدعلىدفلصعيددفلعامليدوفيدبال نا

ُيعتبر العنف ضد الفتيات والنساء)إشكالية عاملية،)وهو من أكثر)
عبر) (

ً
َمْنَهج وأوسِعها انتشارا

ُ
انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الطابع امل

العالم.)وفي هذا الصدد،)يمكن أن نورد املعطيات التالية):

تعرضت امرأة واحدة من بين كل ثالث نساء في جميع أنحاء العالم 
 ما يكون الفاعل هو الزوج 

ً
للعنف الجسدي و/أو الجن�ضي، وغالبا

أو الشريك3 ؛

د 
َ
ى 137 امرأة حتفها كل يوم على يد أحد أفراد أسرتها. وُيعتق

َ
ق

ْ
ل
َ
»ت

 عبر العالم في سنة 2017، 
ً
ِتلت عمدا

ُ
أنَّ من بين 87000 امرأة ق

ن على يد شريكهن أو أحد أفراد 
ْ
ِتل

ُ
فإن أزيد من نصفهن )50000( ق

أسرتهن. وتمثل النساء والفتيات 72 في املائة من ضحايا االتجار 
بالبشر في جميع أنحاء العالم، يتعرض ثالثة أرباعهن لالستغالل 

الجن�ضي«4 ؛

تم تزويج أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة حول العالم قبل سن  518 ؛

يقدر عدد الفتيات والنساء الالئي تعرضن للختان )تشويه األعضاء 
سن  قبل  معظمهن  مليون،   200 من  يقرب  بما  التناسلية( 

الخامسة6.

)ظاهرة متفشية) أما في بالدنا،)فإن العنف ضد الفتيات والنساء)يعدُّ
على نطاق واسع.)فحسب البحث األخير الذي أنجزته املندوبية السامية)
للتخطيط،)تعرضت)7.6)مليون امرأة من أصل)13.4)مليون من النساء)
لشكل واحد على) (،2019 في) سنة،) و74) (15 املتراوحة أعمارهن بين)
)التي سبقت البحث،)

ً
األقل من أشكال العنف،)خالل اإلثني عشر شهرا

أي ما يمثل نسبة)57)في املائة من النساء.))ويعتبر فضاء)البيت األسري)

3)-)التقديرات العاملية واإلقليمية للعنف املوجه نحو املرأة،)منظمة الصحة العاملية،)2013.
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات) (،2016 التقرير العالمي حول االتجار بالبشر برسم) (- (4

والجريمة،)2018.
5(-(Child(marriage(around(the(world()Les(mariages(d’enfants(dans(le(monde(,(
infographie,(UNICEF,(2019.
6(-(UNICEF,(»Female(genital(mutilation/cutting:(a(global(concern«()2016(.(Dispo-
nible()en(anglais(seulement((à(l’adresse(suivante(:(www.unicef.org/media/files/
FGMC_2016_brochure_final_(UNICEF_SPREAD.pdf.

)أكبر فضاء)يشهد العنف،)بمعدل انتشار يبلغ)52)في املائة،)وهو)
ً
عموما

ما يمثل)6.1)مليون امرأة.

ويتوزع) فيبقى هاما،) في الفضاءات األخرى،) انتشار العنف   أما 

كما يلي):

الفضاءات  في  امرأة(  مليون   1.7 يعادل  ما  )أي  املائة  في   13  -

العمومية؛

- 22 في املائة )أي ما يمثل مليونْي )2( تلميذٍة وطالبٍة( في فضاءات 

التعليم والتكوين؛

- 15 في املائة )أي ما يعادل 3.8 مليون امرأة( يتعرضن للعنف القائم 

على النوع االجتماعي في أماكن العمل؛

- 14 في املائة )أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة( هنَّ اليوم ضحايا 

لشكل جديد من أشكال العنف، وهو العنف اإللكتروني، وذلك في 

ع  وسُّ
َ
ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وت

نطاق شبكات التواصل االجتماعية.

فلتدفبيبدفلتيدفتخذتهادفلسلطاتدفلعلومية

عدة) العمومية  السلطات  اعتمدت  الوضع،) هذا  مع  (
ً
تفاعال

 استراتيجيات وبرامج ومخططات متتالية ملحاربة العنف ضد النساء

)وهو القانون رقم)103.13 
ً
)خاصا

ً
)قانونيا

ً
منذ سنة)2002،)وكذا إطارا

التنفيذ منذ) الذي دخل حيز  النساء،) العنف ضد  بمحاربة  املتعلق 

.2018

ورغم ذلك،)فإن كل هذه اإلجراءات لم يكن لها وقع ملموس على)

الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء)عليها.)

املندوبية) أنجزته  الذي  البحث  ودائما حسب  الصدد،) هذا  وفي 

(،
ً
)مقبوال

ً
السامية للتخطيط في)2019،)يتبين أن العنف ال يزال سلوكا

)في مجتمعنا.)وهكذا،)تعتبر حوالي)38)في املائة من النساء)و40 
ً
بل مبررا

ل املرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ) َحمُّ
َ
)ت في املائة من الرجال أنَّ

21)في املائة من النساء)و25)في املائة من) على استقرار األسرة.)ويرى)

الرجال،)أنه من حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها،)في حال خروجها)

من البيت دون إذنه.

وبسبل) بالقانون  اإلملام  في  ضعف  هناك  ذلك،) على  وعالوة 

والرجال ليسوا على) أكثر من نصف النساء) (: االنتصاف املؤسساتية)

علم بوجود القانون رقم)103.13)املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

غن عن تعرضهن للعنف):)10.5)في املائة) ِ
ّ
)من النساء)ُيَبل

ً
ة

َّ
كما أن قل

فقط من النساء)ضحايا العنف الجسدي و/أو الجن�ضي يتقدمن بشكاية)

لدى مصالح الشرطة أو غيرها من السلطات املختصة،)بينما ال تتجاوز)

هذه النسبة)8)في املائة في حاالت العنف الزوجي.
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 وفضال عن ذلك،)تم الوقوف على ضعف فعالية منظومة الحماية):

على مستوى) القائمة  القصور  أوجه  إلى  التقارير  من  العديد  تشير 

الضحايا،) وإيواء) والتبليغ عن حاالت العنف،) الولوج إلى الخدمات،)

القضائية،) واملساعدة  القانونية،) والترسانة  الشكايات،) ومعالجة 

وجبر الضرر،)وغير ذلك.

فلتدفبيبدفلخاصةدفلتيدفتخذتهادفلسلطاتدفلعلوميةدفيدإطاردحالة)

فلطوفرئدفلصحية

في إطار تفاعل السلطات العمومية مع خطر تنامي حاالت العنف)

ضد النساء)والفتيات خالل فترة الحجر الصحي الذي تم إقراره جراء)

تف�ضي وباء)كوفيد)-)19،)اتخذت جملة من اإلجراءات،)يمكن تصنيفها)

كما يلي):

- تنظيم حمالت تحسيسية ضد العنف ؛

- تطوير منصات إلكترونية وتوفير أرقام هاتفية للتبليغ عن حاالت 

العنف وإيداع الشكايات ؛

- تتبع املعلومات املتعلقة بحاالت العنف املسجلة وتجميعها.

وحسب رئاسة النيابة العامة7،)وعكس معظم البلدان التي سجلت)

)في حاالت العنف الزوجي،)فإن عدد املتابعات من أجل العنف)
ً
ارتفاعا

ضد النساء)قد يكون انخفض،)خالل فترة الحجر الصحي املمتدة ما)

بين)20)مارس و20)أبريل،)عشر مرات عن املعدل الشهري لهذا النوع)

من القضايا.

ومع ذلك،)وفي انتظار نشر تقارير القطاعات والجمعيات املعنية)

للتدابير) الحقيقية  واألهمية  العنف  لهذا  الحقيقي  الحجم  ملعرفة 

املعتمدة،)يجب تنسيب هذا التشخيص،)بالنظر إلى املعطيات التالية):

أوال،)اإلكراهات التي وقفت عليها السلطات العمومية واملنظمات)	 

غير الحكومية،)واملتمثلة في ما يلي):

- صعوبة الوصول إلى مقرات خاليا التكفل املؤسساتية والجمعوية 

بسبب القيود املفروضة على التنقل املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ؛

اإلمكانيات  إلى  واالفتقار  النساء  صفوف  في  األمية  معدل  ارتفاع   -

يملكن  )ال  فقيرة  أوساط  إلى  املنتميات  للنساء  بالنسبة   املادية 

( الستخدام املنصات اإللكترونية التي تم 
ً
 ذكيا

ً
 وال هاتفا

ً
ال حاسوبا

إحداثها ؛

تأثير تفاقم الهشاشة والتبعية املالية للنساء، السيما العامالت في   -

عند  بشكاية  التقدم  على  قدرتهن  مدى  على  املنظم،  غير  القطاع 

التعرض للعنف.

7)-))الرسالة الجوابية املوجهة من طرف رئاسة النيابة العامة إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي)
والبيئي بتاريخ)3)يونيو)2020.

ثانيا،)تبقى هذه اإلحصائيات جزئية وينبغي تعزيزها بإحصائيات)	 

أخرى،)كمعدل االنتحار ومعدل الطالق بعد فترة الحجر الصحي،)

وبمصادر أخرى حتى نتمكن من معرفة الحجم الحقيقي للعنف)

الذي تعرضت له النساء)خالل فترة الحجر الصحي.

فإلشكالياتدفل4ئيسيةدفلتيدتمدفلوقوفدعليها

ثالثة أسئلة يمكن طرحها بناًء)على التشخيص):

- ما هي أسباب محدودية أثر االستراتيجيات املعتمدة ؟

- ما هي التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل بناء منظومة فعالة 

للحماية ؟

- ما هو التقييم الذي يمكننا إجراؤه للتدابير التي اتخذتها السلطات 

العمومية خالل فترة الحجر الصحي، وما هي املداخل املقترحة 

لتحسين هذه التدابير ؟

املجلس) ارتأى  الثالثة،) األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  أجل  ومن 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي تحليل اآللية املؤسساتية املعتمدة،)في)

)من العناصر األربعة الرئيسية)
ً
املعايير الدولية،)وذلك انطالقا ضوء)

لكل منظومة حماية مندمجة للفتيات والنساء)ضحايا العنف،)وهي):)

اإلطار املعياري الوطني؛)تدابير الوقاية؛)إجراءات الحماية؛)السياسات)

تم) األخير،) وفي  والترابي.) الوطني  الصعيدين  املنفذة على  العمومية 

إعداد إضاءة بشأن التدابير الوقائية وتدابير حماية الفتيات والنساء)

ضحايا العنف خالل فترة الحجر الصحي املرتبطة بجائحة كوفيد)-)19.

II.)أسبابدمحدو  ةدأث4دفالستبفتيجياتدفلتيدوضعتهادفلسلطات)

فلعلوميةدفيدمجالدمحاربةدفلعنفدضددفلنساء)

)الوقوف على ستة عوائق رئيسية تحد من تأثير االستراتيجيات) تمَّ

التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء):

أولوية) والنساء) الفتيات  ضد  العنف  محاربة  اعتبار  مدى  (- (1
واضحة في السياسات العمومية)؛

القانون) مع مرجعية  الوطني  املعياري  اإلطار  مدى مالءمة  (- (2
الدولي ذات الصلة)؛

3)-)وجود نواقص وثغرات في القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد)
النساء)؛

4)-)التدابير الوقائية ال تزال محدودة األثر)؛

والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة،) صعوبة ولوج النساء) (- (5 
كما أن منظومة التكفل تعاني من):

ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين املعنيين)؛	 
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غياب آلية ُمَمأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان)	 

الرصد املبكر والتكفل الفعال واملتعدد التخصصات بالفتيات)

والنساء)ضحايا العنف،)وذلك وفق مساٍر)مقنن.)

هشاشة،) األكثر  للفئات  الخاصة  الظروف  مراعاة  عدم  (- (6

كالفتيات والنساء)في وضعية إعاقة واملهاجرات في وضعية غير نظامية)

واألمهات العازبات والعامالت والعمال املنزليين،)ال سيما القاصرون)

على مستوى السياسات والبرامج والبنيات املعتمدة من أجل) منهم،)

كما أن هذه الفئات  التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي،)

ال تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.)

فلعنفدضد) فملخصصةدملحاربةد فملوفر د أولوياتد ت4تيبد عدمد

فلفتياتدوفلنساء)علىدمستوىدفلسياساتدفلعلومية

يتضح ذلك من خالل ما يلي):

- غياب ميزانية مخصصة للخطتين الحكوميتين األخيرتين للمساواة 

»إكرام 1 و2«، اللتين تدمجان هذه املسألة ضمن محاور عملهما. 

املساواة  إجراءات  بتنزيل  ميزانية خاصة  يؤدي غياب  ما   
ً
وغالبا

أثر  إضعاف  إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ومحاربة 

التدابير الرامية إلى إرساء تمييز إيجابي )على سبيل املثال، زيادة 

حصص النساء في برامج التكوين املنفذة( ؛

- التبعية القوية للتمويالت والبرامج األجنبية، والتي ال يمكن بدونها 

بلغت  املثال،  سبيل  فعلى  السياسات.  هذه  استدامة  ضمان 

مساهمة االتحاد األوروبي في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 

)إكرام 1( 45 مليون أورو، بينما بلغت مساهمته في تنفيذ الخطة 

الحكومية الثانية )إكرام 2( 35 مليون أورو. ويتم تمويل مبادرات 

أخرى من قبل وكاالت األمم املتحدة والسفارات ومجلس أوروبا 

التعاون  ساهم  وهكذا،  األجنبية.  املانحة  الجهات  من  وغيرها 

البلجيكي في تنفيذ خطة »إكرام 2« بـ 2 مليون أورو، بينما ساهمت 

هيئة األمم املتحدة للمرأة بحوالي 9 ماليين درهم.

فلقانون) م4آعيةد معد فلوطنيد فملعياريد فإلطارد مالءمةد مدىد

فلدوليدذفتدفلصلة)

والبيئي) واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  وقف  الصدد،) هذا  في 

تمييزية) مقتضيات  تتضمن  تزال  ال  القوانين  من  العديد  أن  على 

)مدونة األسرة،)قانون املسطرة الجنائية،)قانون الجنسية،)وغيرها(،)

باإلضافة إلى الضعف املسجل على مستوى مالءمة جميع النصوص)

واالتفاقيات) الدستور  مقتضيات  مع  العمل  بها  الجاري  القانونية 

الدولية التي صادقت عليها بالدنا.

فلقانوندرقم)3ف.43ف)تعتب هدنوفقصدوثغ4فت

- تغليب املقاربة الردعية على الجوانب األخرى، ال سيما ما يتعلق 

بحماية ضحايا العنف ودعمهن والتكفل بهن. فعلى الرغم من أن 

القانون رقم 103.13 يتضمن املبادئ األساسية املعتمدة للتصدي 

لظاهرة العنف ضد املرأة، وهي معاقبة مرتكبي العنف، والوقاية 

من العنف، وحماية ضحايا العنف ودعمهم والتكفل بهم، فإن 
 متممة ومعدلة للقانون 

ً
معظم مواد هذا القانون تشكل أحكاما

الجنائي وقانون املسطرة الجنائية. ولم يتناول هذا القانون الجانب 

منطق  عليها  يغلب  بصيغة  جاءت  واحدة8  مادة  في  إال  الوقائي 

 من 
ً
 أساسيا

ً
العموميات، والحال أن الجانب الوقائي يعتبر محورا

محاور حماية النساء ؛

- عدم مراعاة العديد من أشكال العنف، كالعنف املرتبط بتطبيق 
القانون9؛ واالغتصاب الزوجي وغير ذلك ؛

- غياب تعريف للعديد من املفاهيم الرئيسية، كالتمييز ضد املرأة، 

الضارة،  واملمارسات  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف 

 
ً
كبيرا  

ً
هامشا يترك  ما  وهو  وغيرها.  االقتصادي،  واالستغالل 

للسلطة التقديرية للعنصر البشري املكلف بتطبيق القانون، في 

ظل سياق مجتمعي تسوده »الثقافة الذكورية« ؛

- ال يمكن تنفيذ أوامر الحماية إال في إطار مسطرة جنائية، مما يحول 

دون أي إمكانيٍة الستصدار أمر الحماية في إطار مسطرة مدنية قد 

ر فيها أقسام قضاء األسرة ؛
ُ
ْنظ

َ
ت

- لم يتم تكييف وسائل اإلثبات مع سياق العنف ضد النساء. فمن 

الصعب إثبات االغتصاب الزوجي أو التحرش الجن�ضي، وهو ما 

لقي 
ُ
يثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى املصالح املختصة. وت

الطرف  على  اإلثبات  بمسؤولية  األجنبية  القوانين  من  العديد 

املشتكى به بمجرد ما يقدم الطرف املشتكي وقائع يشتبه في كونها 

تحرشا جنسيا ؛

- اشتراط توفر الجمعيات على صفة املنفعة العامة يحد من إمكانية 

 ؛
ً
 مدنيا

ً
انتصابها طرفا

- ربط العقوبة بالضرر الجسدي الذي يلحق الضحية، مع عدم 

موارد  كفقدان  واالجتماعية  النفسية  األخرى  األضرار  مراعاة 

الدخل والسكن، وغير ذلك ؛

تتخذ السلطات العمومية كل التدابير واإلجراءات الالزمة للوقاية من العنف) (" (:17 املادة) ( (- (8
ضد النساء،)ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف)
إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد املرأة وتصحيح صورتها في املجتمع،)والعمل على إذكاء)الوعي)

بحقوقها."
)عدم أداء) يتعلق األمر بالعنف املتعلق بتطبيق القانون،)السيما مقتضيات مدونة األسرة) ( (- (9

النفقة،)صعوبة رؤية األبناء،)وغير ذلك(،)كما عرفته املندوبية السامية للتخطيط.)
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 ترتكز 
ً
 أساسيا

ً
- إن الجانب املتعلق بجبر الضرر، بوصفه معيارا

عليه املعايير الدولية في مجال محاربة العنف ضد النساء، لم 
يؤخذ بعين االعتبار بشكل كاٍف، في غياب تدابير تنص على تقديم 

الطرف املسؤول لتعويض منصٍف للضحية ؛

- سحب الشكاية يؤدي بشكل تلقائي إلى إسقاط املتابعة القضائية 
ملرتكبي أعمال العنف، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة من 
اإلفالت من العقاب وترسيخ االعتقاد داخل املجتمع بأن العنف، 

ال سيما في إطار الحياة الزوجية، »هو شأن خاص َيُهمُّ األسرة«؛

- ال ينص القانون رقم 103.13 بشكل صريح على االلتزامات التي 
تقع على عاتق موظفي السلطات العمومية في ما يتصل بقضايا 
العنف ضد املرأة وكذا العقوبات الواجب اتخاذها في حالة عدم 

التقيد بمقتضيات القانون أو االمتناع عن تنفيذها.

محدو  ةدأث4دفلتدفبيبدفلوقائية

- يتم بشكل مناسباتي تنظيم حمالت تحسيسية وطنية تستغرق في 
املتوسط أسبوعين، وذلك فقط مرة في السنة ؛

- ال تزال الجهود املبذولة في مجال تكوين املهنيين محدودة بسبب 
عدم تعميم هذا التكوين بالقدر الكافي10 وِقَصر مدته )يومان إلى 

ثالثة أيام في املتوسط( ؛

االقتصادي  التمكين  تعزيز  إلى  الرامية  السياسات  أثر  ضعف   -
بحقوقهن  التمتع  على  قدراتهن  تقوية  من  يمكن  بما  للنساء، 
املستمر ملعدل  التراجع  األساسية، وذلك كما يتضح من خالل 
انخفض معدل  بحيث  االقتصادية،  الحياة  في  النساء  مشاركة 
نشاط النساء من 28.1 في املائة11 في 2000 إلى 20.8 في املائة12 في 

2020 ؛

- ضعف على مستوى تعبئة البرامج الصحية املعتمدة للتصدي 
لعدد من عوامل الخطر ومنع تطور مسببات العنف أو تكرارها13؛

10)-)يقتصر هذا التكوين على عدد محدود من األشخاص ألسباب تتعلق بالتأطير))نحو عشرين)
)على هذه املالحظة من خالل عمليات)

ً
)بالنسبة لكل دورة تكوينية(.)وقد تم الوقوف أيضا

ً
شخصا

السيما في إطار) التقييم التي أجرتها وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)
2012- اإلجمالية) الحصيلة  إكرام،) للمساواة  الحكومية  "الخطة  عنوان:) تحمل  التي  الوثيقة 

2016"،)غشت)2016،)والتي تشير إلى الخصاص املسجل على مستوى املوارد البشرية املؤهلة.
11)-)املندوبية السامية للتخطيط،)"النساء)املغربيات وسوق الشغل:)الخصائص والتطور"،)دجنبر)

.2013
12)-)مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خالل الفصل الثاني)

من سنة)2020
)https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-deuxieme-tri-
mestre-de-2020_a2580.html(.

13)-))برنامج تتبع الحمل والوالدة الذي قد يمكن من الكشف املبكر عن اكتئاب ما بعد الوالدة،)
الذي يصيب امرأة من بين كل ست نساء)بعد الوالدة.)وقد يؤثر اكتئاب ما بعد الوالدة على تطور)
االرتباط العاطفي بالطفل مما يرفع من احتمال معاناته من اضطرابات في السلوك ليصبح عنيفا)
فيما بعد.)ويمكن أن تساهم البرامج الوطنية املتعلقة بصحة األم والطفل في الوقاية من إساءة)
)الستمرار العنف بين األفراد وبين األجيال.)كما)

ً
معاملة األطفال التي يتم اإلقرار بكونها مصدرا

يو�ضى باعتماد البرامج العالجية التي تقدم خدمات الرعاية النفسية االجتماعية وإعادة التأهيل)

- ضعف تأمين الفضاءات العمومية والفضاءات املهنية والتعليمية 

وفضاءات التكوين ضد العنف القائم على النوع االجتماعي.

فلعدفلة) إلىد فلعنفد ضحا اد وفلنساء) فلفتياتد صعوباتدولوجد

وضعفدتنسيقدآلياتدفلتكفل

في هذا الصدد،)تم الوقوف على العديد من الصعوبات،)نذكر من)

بينها):

- عوائق مالية : كغياب املساعدة القضائية ؛

بالحصول على  الضحايا  إلزام  يتم   : قانونية ومسطرية  - عوائق 

 ال يقل عن 
ً
شهادة طبية، تسلم بأمر من وكيل امللك، تثبت عجزا

 من أجل تسجيل الشكاية. كما أن عبء إثبات الوقائع 
ً
21 يوما

يقع كليا على الضحية ؛

واللغة  اإلجراءات  تكون  ما   
ً
غالبا  : ولوجستيكية  لغوية  عوائق   -

القانونية غير مفهومة بالنسبة للضحايا. وهو ما يطرح إشكالية 

لألمن  األساسية  املقومات  من  تعتبر  التي  والوضوح  الولوجية 

في  لألشخاص  املوجهة  الولوجيات  غياب  ل  ُيسجَّ كما  القانوني. 

وضعية إعاقة ؛

 - عوائق أخرى مرتبطة بالتفاعل واالستقبال وجودة الخدمات في

ما يتعلق بالتعاطي مع الشكايات لدى املصالح املختصة. 

(
ً
باإلضافة إلى ذلك،)ال يزال مستوى تنسيق آليات التكفل ضعيفا

بين مختلف املتدخلين في هذا املجال،)على الرغم من إنشاء)لجان لهذا)

ال تتمتع) وعالوة على ذلك،) الغرض على املستويين الوطني والترابي.)

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء)ضحايا العنف ببنية مستقلة14،)كما ال)

تتوفر على املوارد البشرية الخاصة بها.)ومن شأن الصفة االستشارية)

وارتكاز عملها على مبدأ التطوع املؤسساتي أن يحول دون) للجنة،)

اضطالعها بدورها التنسيقي على الوجه األمثل.

للتباين الكبير في الوضعيات الفردية) (
ً
واعتبارا )عن ذلك،)

ً
وفضال

وتعدد) مختلفة(،) هشاشة  )درجة  العنف) ضحايا  والفتيات  للنساء)

أشكال العنف،)وتنوع األماكن التي يمكن أن يقع فيها،)واختالف صفات)

وأوضاع الجناة والضحايا،)وكذا تنوع األسباب،)فإن التدابير املوجهة

لفائدة الضحايا ومرتكبي العنف والشهود عليه من أجل تجنب تكرار أعمال العنف.))
حدثت اللجنة سنة)2019)ويتولى القطاع املكلف باملرأة كتابتها.

ُ
14)-))أ
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الطابع االستعجالي) ينبغي أن تكون متناسبة ومتالئمة مع  للضحايا 

لكل حالة على حدة ومع خطورتها،)وذلك في إطار آلية للحماية تتسم)

بالقرب وتراعي البعد الترابي15.

ضعفدم4فعا1دفلظ4وفدفلخاصةدللفئاتدفألكثبدهشاشة

تم الوقوف على وجه الخصوص على ما يلي):

- ضعف إدماج البعد املتعلق بـ »اإلعاقة« على مستوى إجراءات 

الوقاية وخدمات التكفل وكيفيات ضماِن حمايٍة خاصة للضحايا 

من الفئات األكثر هشاشة ؛

- إمكانية متابعة املهاجرات ضحايا العنف الالئي يوجدن في وضعية 

غير نظامية أمام القضاء و/أو ترحيلهن ؛

- غياب تدابير إجرائية واضحة بخصوص تفعيل مقتضيات القانون 

املتعلقة  والتشغيل  الشغل  شروط  تحديد  بشأن   19.12 رقم 

بالعامالت والعمال املنزليين.

طرح بحدة مسألة الولوج املادي واملعنوي إلى املعلومات،)وإلى)
ُ
كما ت

خدمات املساعدة))القانونية والطبية واالجتماعية(،)وإلى اإلجراءات)

تعزيز) وكذا  العادلة،) املحاكمة  مقومات  توفير  وبالتالي  القانونية،)

القدرات الفردية للدفاع.

مندمجٍة) حلا ٍة) منظومِة) إرساء) أآلد مند فملجلسد توصياتد

واعالٍة)للفتياتدوفلنساء)ضحا ادفلعنف

واالجتماعي) االقتصادي  املجلس  يو�ضي  املعيقات،) هذه  لتجاوز 

منظومِة)حمايٍة) والبيئي باتخاذ جملة من اإلجراءات من أجل إرساء)

 مندمجٍة)للفتيات والنساء)ضحايا العنف.)وتشمل اإلجراءات املقترحة

.
ً
6)توجهات استراتيجية و36)إجراًء)عمليا

وتتلثلدفلتوآهاتدفالستبفتيجيةدفيدماد لي):

1)-)جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء)والفتيات والنهوض)

باملساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل)

مستدامة) ميزانية  على  ترتكز  وعرضانية  شاملة  عمومية  سياسة 

ومحددة،)مع العمل على اإلفادة من التعاون الدولي في هذا املجال.

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إحداث لجان جهوية ومحلية على مستوى محاكم االستئناف) ( (- (15
واملحاكم االبتدائية.)وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها مرتين إلى أربع مرات في السنة وتضطلع بدور)
ضحايا) التنسيق والتخطيط االستراتيجي وتقييم اإلجراءات املتخذة في مجال التكفل بالنساء)
أما اآللية التي يقترح) العنف من قبل مختلف األطراف املعنية على الصعيدين الجهوي واملحلي.)
ويتعلق األمر بآلية عملية ذات) املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إحداثها فهي مختلفة.)
وُيتوخى من هذه) صبغة ترابية تمولها الجهات بهدف التكفل بالفتيات والنساء)ضحايا العنف.)
الذي تتوجه إليه كل ضحية للعنف القائم على النوع) "الشباك الوحيد") اآللية أن تكون بمثابة)
االجتماعي،)على أن تناط بها مهام تلقي ومعالجة كل عملية تبليغ عن حاالت العنف باإلضافة إلى)

التنسيق العملي للتدابير التي يتعين اتخاذها،)وذلك في إطار مساٍر)مقنن.

2)-)وضع إطار معياري مالئم مع االتفاقيات الدولية املصادق عليها،)

ويكفل تعزيز وحماية الحقوق األساسية لكل فرد داخل املجتمع دون)

أي تمييز.

3)-)تدارك نواقص وثغرات القانون رقم)103.13)التي تم الوقوف)

عليها أثناء)تطبيقه.

4)-)تعزيز ثقافة املساواة و»عدم التسامح«)مع العنف،)من خالل)

الفتيات) حق  في  املرتكب  العنف  شاملة ضد  وقائية  سياسة  وضع 

والنساء.

5)-)تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء)

في الولوج إلى العدالة،)وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي)

لحماية الفتيات والنساء)ضحايا العنف.

التي) الخاصة  األوضاع  مراعاة  تتيح  مالئمة  تدابير  اعتماد  (- (6

في وضعية) تعيشها الفئات األكثر هشاشة،)ال سيما الفتيات والنساء)

العازبات) واألمهات  نظامية  غير  وضعية  في  واملهاجرات  إعاقة 

والعامالت والعمال املنزليين،)ال سيما القاصرون منهم،)على مستوى)

على) القائم  العنف  ملحاربة  املعتمدة  والبنيات  والبرامج  السياسات 

النوع االجتماعي.

 36 ويمكن تنزيل هذه التوجهات االستراتيجية الستة من خالل)

.
ً
إجراًء)عمليا

جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء)والفتيات والنهوض باملساواة)

قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة)

عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة،)مع)

العمل على اإلفادة من التعاون الدولي في هذا املجال.

وفي هذا الصدد،)ُيقتَرح ما يلي):

اعتماد وتفعيل االستراتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد) (- (1

النساء)في أفق سنة)2030)والعمل على وضع ميزانية خاصة بها؛

اعتماد كل قطاع وزاري معني مليزانية خاصة بهذا املوضوع،) (- (2

)ملجال تدخله؛
ً
وذلك وفقا

3)-)تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،)التي صدر)

القانون املتعلق بإحداثها قبل أكثر من ثالث سنوات؛

إحداث آلية مندمجة لجمع املعطيات وتحليلها بشكل سنوي) (- (4

وتزويد السلطات العمومية واملجتمع املدني وعموم املواطنين بها.

وضع إطار معياري مالئم مع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، ويكفل 

تعزيز وحماية الحقوق األساسية لكل فرد داخل املجتمع دون أي تمييز.
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ْين اثنين،)هما): وذلك من خالل إجراَءْين عمليَّ

تجانسه ومالءمته) برمته وضمان  املعياري  اإلطار  مراجعة  (- (5

التي صادقت عليها) الدولية  الدستورية واالتفاقيات  املقتضيات  مع 

اململكة؛

الحقوق) خضع 
ُ
ت التي  التمييزية  املقتضيات  جميع  إلغاء) (- (6

املواطنة) مقومات  تراعي  ال  العتبارات  والفتيات  للنساء) األساسية 

الكاملة واملساواة املنصوص عليها دستوريا.

تدارك نواقص وثغرات القانون رقم)103.13)التي تم الوقوف عليها)

أثناء)تطبيقه.

وذلك من خالل):

7)-)توسيع اإلطار املفاهيمي لهذا القانون،)من خالل تضمينه جميع)

أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي)؛

8)-)توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار املسطرة املدنية)؛)

في القضايا) إلقاء)مسؤولية اإلثبات على الطرف املشتكى به،) (- (9

مع إلزامية التحقيق القضائي في املجال الجنائي) املدنية واإلدارية،)

بشكل ممنهج في قضايا العنف ضد الفتيات والنساء)؛

10)-)متابعة مرتكبي أعمال العنف وإقامة الدعوى العمومية من)

العنف) في حالة  الشكاية  القضائية حتى عند سحب  طرف الجهات 

املوصوف أو الخطير أو املتكرر)؛

11)-)توسيع نطاق العقوبات لتشمل األضرار النفسية واالقتصادية)

الناجمة عن مختلف أشكال العنف)؛

سن تعويضات مالئمة ومتناسبة مع خطورة الضرر الذي) (- (12

وإحداث صندوق للتعويض خاص بحاالت العنف) لحق بالضحية،)

القائم على النوع االجتماعي تموله الدولة في حالة عدم قدرة الجاني)

على أداء)التعويضات)؛

-)سن عقوبات في حق املوظفين التابعين للسلطات املختصة) (13

الذين ال يتقيدون بمقتضيات القانون أو يمتنعون عن تنفيذها.

تعزيز ثقافة املساواة و)»عدم التسامح«)مع العنف،)من خالل وضع)

سياسة وقائية شاملة ضد العنف املرتكب في حق الفتيات والنساء.

في هذا الصدد،)يو�ضى بما يلي):

14 - تعزيز التمكين االقتصادي للفتيات والنساء16 ؛

16)-))انظر التدابير املو�ضى باتخاذها في هذا الشأن الواردة في التقرير املتعلق)"بالنموذج التنموي)
الجديد للمغرب"،)وفي التقارير السنوية للمجلس وكذا تقاريره املوضوعاتية حول حقوق النساء.

15)-)املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم)190)بشأن)
القضاء)على العنف والتحرش في عالم العمل املعتمدة في سنة)2019 
 206 رقم) التوصية  وكذا  إطارها،) في  املقترحة  اإلجراءات  وإعمال 
يتيح الوقاية من العنف) (

ً
واضحا (

ً
َمة لالتفاقية والتي توفر إطارا َتّمِ

ُ
امل

والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما)؛

نة للنساء)والفتيات) 16)-)ضمان بيئة وفضاءات عمومية آمنة ومؤمَّ
في جميع املدن)؛

17)-)توفير شروط األمن في فضاءات التعليم والتكوين،)من خالل)
وإنجاز) املجال،) هذا  في  املعتمدة  املؤسساتية  التدابير  ودعم  تعزيز 

دراسات حول ظاهرة العنف،)بهدف اقتراح حلول فعالة)؛

واملوظفين املعهود) ورجال القضاء) تحسيس وتكوين نساء) (- (18
إليهم بإنفاذ القانون في هذا املجال)؛

حث وسائل اإلعالم على تطوير برامج خاصة للتحسيس) (- (19
بموضوع الوقاية من العنف ضد النساء)واالهتمام بهذا املوضوع في)

البرامج التعليمية)؛

املنتخبة) والهيئات  البلدية  املجالس  بمسؤولية  النهوض  (- (20
والسلطات الترابية وضمان تدخلها في مجال الوقاية،)من خالل تنظيم)

حمالت تحسيسية وتطوير آليات الوقاية)؛

السنة تستهدف) تنظيم حمالت تحسيسية منتظمة طوال  (- (21
عموم املواطنين)؛

22)-)تطوير آلية للوقاية والرصد الرقمي ضد العنف اإللكتروني)
ومحاربة) للتوعية  كفضاء) االجتماعي  التواصل  شبكات  واستخدام 

جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء)؛

االجتماعية) الفئات  تحديد  أجل  من  أثر،) دراسات  إنجاز  (- (23
التي يجب استهدافها بشكل أفضل والتدابير األكثر فعالية التي ينبغي)

اتخاذها)؛

االختطار) عوامل  تستهدف  التي  الصحية  البرامج  تعبئة  (- (24
)برنامج تتبع الحمل) من أجل منع تطور مسببات العنف أو تكراره)
برنامج) والطفل،) األم  بصحة  املتعلقة  الوطنية  البرامج  والوالدة،)

الصحة النفسية ومراكز عالج اإلدمان،)وغيرها(؛

25.)تعزيز جمع املعطيات املتعلقة بالظاهرة ونشرها.

في) تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء)
بعد) وذات  مندمجة  إجرائية  آلية  وإحداث  العدالة،) إلى  الولوج 

ترابي لحماية الفتيات والنساء)ضحايا العنف.

ال سيما من خالل):)

دراسة ومراجعة املساطر واملمارسات االنتصافية التي قد) (- (26
تشكل عائقا أمام ولوج النساء)إلى العدالة)؛

الوحدات) وتعميم  وتعزيز  متخصصة  محاكم  إحداث  (- (27
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املتخصصة في العنف القائم على النوع االجتماعي،)سواء)على مستوى)

املحاكم أو داخل مصالح الشرطة والدرك امللكي)؛

الوطنية) اللجنة  به  تضطلع  الذي  التنسيقي  الدور  تعزيز  (- (28

للتكفل بالنساء)ضحايا العنف واالرتقاء)بوضعيتها،)من خالل تزويدها)

باملوارد البشرية واملالية الالزمة؛

29)-)وضع آلية عملية على الصعيد الترابي لحماية الفتيات والنساء)

ضحايا العنف،)يتم تمويلها من قبل الجهات،)ويتم تصميمها وتنظيمها)

)على)
ً
وتنسيقها وتطويرها بالتعاون مع جميع الفاعلين املعنيين،)ارتكازا

برامج مختلفة للتكفل.)وتنبني فعالية هذه اآللية على ما يلي):)

- إحداث هيئة رسمية ومستقلة تتولى تلقي ومعالجة كل عملية 

التي  العملي لإلجراءات  التنسيق  العنف وكذا  تبليغ عن حاالت 

سيتم تنفيذها ؛ 

- وضع مسار مقنن لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف ؛

الضحايا  لفائدة  وفعالة  الولوج  ميسرة  للتبليغ  مسطرة  وضع 

والشهود ومهنيي قطاع الصحة ؛

اإلدماج  وإعادة  والنف�ضي  الطبي  التأهيل  إلعادة  برامج  بلورة   -

 بخدمات االستماع والتوجيه واملشورة واملساعدة 
ً
االجتماعي بدءا

القانونية والطبية والنفسية واملالية وغير ذلك، وصوال إلى التكفل 

ن من إخراج الضحايا من أوساطهن  ِ
ّ
الكامل بالضحايا، بما ُيَمك

وتوجيههن نحو بنيات استقبال تستجيب للمعايير املعتمدة )برفقة 

أو بدون أطفالهن( ؛

العامة،  )النيابة  ومسؤولياتهم  الفاعلين  مختلف  أدوار  تحديد   -

الشرطة، الدرك، الجمعيات، مهنيو قطاع الصحة، وغيرهم( ؛

- اعتماد نظام تتبع دقيق ملسار الضحايا ؛

- وضع نظام معلومات ذي بعد ترابي موحد ومندمج.

30)-)تعميم عرض الخدمات الخاصة بإيواء)النساء)ضحايا العنف،)

َسر مضيفة،)وغير ذلك(.
ُ
من خالل اعتماد وسائل مختلفة))مراكز،)أ

اعتماد تدابير مالئمة تتيح مراعاة األوضاع الخاصة التي تعيشها)

في وضعية إعاقة) ال سيما الفتيات والنساء) الفئات األكثر هشاشة،)

والعامالت) العازبات  واألمهات  نظامية  غير  وضعية  في  واملهاجرات 

والعمال املنزليين،)السيما القاصرون منهم،)على مستوى السياسات)

النوع) على  القائم  العنف  ملحاربة  املعتمدة  والبنيات  والبرامج 

االجتماعي.

في هذا الصدد،)يو�ضي املجلس بما يلي):

اإلطار للقانون  التطبيقية  النصوص  إصدار  استكمال  (- (31 

إعاقة) وضعية  في  األشخاص  حقوق  بحماية  املتعلق  (97.13 رقم)

في) للنساء) القانونية  الحماية  تأمين  شأنها  من  والتي  بها،) والنهوض 

وضعية إعاقة من مختلف أشكال العنف؛

للنساء) الخاصة  لالحتياجات  لالستجابة  املهنيين  تكوين  (- (32
والفتيات في وضعية إعاقة))السيما من خالل إتقان لغة اإلشارة وطريقة)
)communication اليد) براحة  اللمس  والتواصل عن طريق   برايل 
تكنولوجيات) إلى  الولوج  وضمان  مبسطة  لغة  واستعمال  (tactile(

اإلعالم واالتصال،)وغير ذلك()؛

33)-)إدماج أشكال العنف املوجهة بشكل خاص للفتيات والنساء)
في وضعية إعاقة في الحمالت التحسيسية)؛

34)-)تطوير وتعميم الولوجيات في كافة املباني التي تحتضن مراكز)
اإليواء)ومرافق املساعدة ومقرات الشرطة واملحاكم)؛

35)-)تيسير ولوج املهاجرات إلى آليات الدعم والحماية ومنظومة)
القضاء،)ال سيما النساء)الالئي يوجدن في وضعية غير نظامية)؛

اعتماد تدابير إجرائية واضحة من أجل تفعيل مقتضيات) (- (36
القانون رقم)19.12)املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة)
مع العلم أن) السيما القاصرون منهم،) بالعامالت والعمال املنزليين،)
الفترة االنتقالية التي يسمح بها القانون لتشغيل القاصرين ستنتهي)

في)2022.

 إضاء1دحولدفلتدفبيبدفلتيدفتخذتهادفلسلطاتدفلعلومية
فيدمجالدمحاربةدفلعنفدضددفلنساء)جاللداتب1دفلحج4دفلصحي)

ومدفجلدلتحسيندهذهدفلتدفبيب

))focus()بشأن)
ً
أنجز املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إضاءة

الفتيات) وحماية  لوقاية  العمومية  السلطات  اتخذتها  التي  التدابير 
من العنف القائم على النوع االجتماعي خالل فترة الحجر) والنساء)

الصحي واقتراح مداخل لتحسين الجهود املبذولة في هذا املجال.

منظومة) أن  على  التحليل  عملية  خالل  من  الوقوف  تم  وقد 
الطوارئ) لحالة  دقيق  تشخيص  إجراء) تتيح  ال  الحالية  املعلومات 

الصحية.

بالقدر) لم يؤخذ هذا املوضوع بعين االعتبار  عالوة على ذلك،)
)ملا تعهدت به بالدنا في إطار دعم)

ً
الكافي في تدبير األزمة الصحية،)طبقا

»السالم في) الذي وجهه األمين العام لألمم املتحدة من أجل) النداء)
املنازل في جميع أنحاء)العالم«17.)وفي هذا الصدد،)يالحظ أن السلطات)
الجانب) هذا  عن  ومباشرة  واضحة  بكيفية  تكشف  لم  العمومية 
واالقتصادية) الصحية  التداعيات  ملواجهة  املتخذة  التدابير  ضمن 

واالجتماعية النتشار وباء)فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«18.

http:www.maroc.ma/ar(-(17/)أخبار املغرب يحشد دعم الدول األعضاء)لنداء)السيد غوتيريس)
من أجل حماية النساء)خالل فترة الحجر الصحي.)

18)-)جواب رئيس الحكومة،)خالل الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة املنعقدة بمجلس)
النواب يوم االثنين)13)أبريل)2020):)السؤال املحوري املتعلق بالتداعيات الصحية واالقتصادية)
هذه) ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات  ("19 (- "كوفيد) كورونا) فيروس  وباء) النتشار  واالجتماعية 

الجائحة.



495فالجريدة الرسمية عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(  

تدخالت) لتحسين  مداخل  (10 املجلس) يقترح  املنطلق،) هذا  من 

السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية والحاالت االستثنائية):

الدعم) مخططات  في  النساء) ضد  العنف  موضوع  إدماج  ()1

واإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

2()تحسين منظومة املعلومات في هذا املجال وتسريع وتيرة إعداد)

تقارير حول العنف األسري والعنف ضد النساء،)ال سيما في سياق)

الحاالت االستثنائية،)مثل حالة الطوارئ الصحية.

3()التوفر على)»مبادئ توجيهية«)بشأن التدابير الواجب اتخاذها في)

حالة الطوارئ الصحية والحاالت املماثلة.)

4()تعزيز آليات التواصل مع األشخاص الذين يعانون من األمية،)

بما فيها األمية الرقمية،)أو الذين ال يستطيعون استخدام أو التوفر)

على وسائل االتصال الحديثة.

تعزيز التعاون مع املنظمات غير الحكومية العاملة في مجال) ()5

املرأة والطفولة وإشراكها في مواجهة مختلف أشكال العنف خالل)

هذه الفترة.

6()تطوير خدمات اإليواء)لفائدة النساء)والفتيات ضحايا العنف،)

السيما في الوسط القروي.

وضعية) في  الساكنة  لفائدة  والحماية  للوقاية  تدابير  وضع  ()7

هشاشة شديدة،)ال سيما األشخاص في وضعية إعاقة عقلية،)كبديل)

حالة) في  املتخصصة  املؤسسات  خدمات  من  االستفادة  تعذر  عن 

إغالقها.

والفتيات) بالنساء) التكفل  لفائدة خاليا  النقل  توفير وسائل  ()8

لتيسير التدخالت) )التابعة ملصالح الشرطة والدرك() ضحايا العنف)

العاجلة من قبل السلطات ومواكبة الضحايا.

تفعيل خدمة الرسائل القصيرة للطوارئ،)مع إعمال خاصية) ()9

ن السلطات املحلية من) ِ
ّ
بما ُيمك التحديد الفوري للموقع الجغرافي،)

غين عن حاالت العنف بسهولة وتوجيه التدخالت) ِ
ّ
تحديد موقع املبل

بشكل أمثل.

وتواريخ) النظر في إمكانية تمديد آجال التقادم أو تعليقها،) ()10

انتهاء)صالحية أوامـر الحماية،)وتواريخ إيداع الشكايات واالستماع.


