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النظام البريدي الجاري به العمل.
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مدونة  لشغل.

مرسوم رقم 2.19.720 صادر في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( 

1246بتحديد شكليات توجيه التنبيهات واملالحظات إلى املشغل..................... 

 ملدونة  لعامة للض1 ئ .

مرسوم رقم 2.20.932 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

 1430 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   2.08.124 رقم  املرسوم  بتغيير 

)28 ماي 2009( بتعيين املهن أو األعمال املستثناة من نظام الربح الجزافي 

بموجب أحكام املادة 41 من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب 

الصادر   2007 املالية  للسنة   43.06 رقم  املالي  القانون  5 من  املادة 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427

1252)31 ديسمبر 2006(.................................................................................. 

 ملعهد  لعالي للدج سات  لبح1ية :

 ملصادقة على درتف  لضو بط  لبيد غورية  لوطنية لسلك  ملاستف.	 

املنتدب  والوزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مشترك  قرار 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2868.20 صادر 

في 25 من ربيع األول 1442 )11 نوفمبر 2020( باملصادقة على دفتر 

الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك املاستر للمعهد العالي للدراسات 

 ................................................................................................... 1252البحرية.

 ملصادقة على درتف  لضو بط  لبيد غورية  لوطنية لسلك  ملهندس.	 

املنتدب  والوزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مشترك  قرار 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2869.20 صادر 

في 25 من ربيع األول 1442 )11 نوفمبر 2020( باملصادقة على دفتر 

العالي  للمعهد  املهندس  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط 

 .................................................................................. 1260للدراسات البحرية.



عدد)6961 - 3)رجب)1442 )15)فبراير)2021( الجريدة الرسمية  )   
صفحة صفحة

معاهد مجموعة  ملعهد  لعالي للتجاجة وإد جة  ملقاوالت.

والوزير  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير  مشترك  قرار 
العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3041.20 
صادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( بتغيير القرار 
املشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
العلمي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2894.09 
الصادر في 6 ذي الحجة 1430 )24 نوفمبر 2009( بتحديد كيفيات 
العالي  املعهد  مجموعة  معاهد  بمجالس  املنتخبين  األعضاء  انتخاب 

1268للتجارة وإدارة املقاوالت........................................................................... 

شهاد ت  لتكوين  ملنهي. -  لش1وط و ملسط1ة  لخاصة بمنح 
 ملعادلة.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة رقم 3153.20 صادر في 7 جمادى األولى 1442 
في  الصادر   2002.15 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 ديسمبر   22(
21 من شعبان 1436 )9 يونيو 2015( بتطبيق املرسوم رقم 2.13.131 
الصادر في 8 رجب 1436 )27 أبريل 2015( بتحديد الشروط واملسطرة 

1268الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي......................................... 

شهادتا  لبكالوجيا و لسلك  إلعد دي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة رقم 3154.20 صادر في 7 جمادى األولى 1442 
)22 ديسمبر 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم 
في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي 
23 من رمضان 1427 )16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل 

1269شهادة البكالوريا...................................................................................... 

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة رقم 3155.20 صادر في 7 جمادى األولى 1442 
)22 ديسمبر 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم 
في  الصادر   2384.06 رقم  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي 
23 من رمضان 1427 )16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل 

1278شهادة السلك اإلعدادي.......................................................................... 

أعضاء مجالس رماعية. - تاجيخ إر1 ء  نتخابات رزئية وتكميلية.

 1442 اآلخرة  جمادى  من   25 في  صادر   375.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
وتكميلية  جزئية  انتخابات  إجراء  تاريخ  بتحديد   )2021 فبراير   8(
1280النتخاب أعضاء مجالس جماعية ..........................................................

نصوص خاصة

عمالتا أكاد15 - إد وتنان وإنزكان - آ5ت ملول. - رصل قطع 
ملك  لدولة  إلى  وضمها  عن  مللك  لغابوي  أجضية 

 لخاص.

مرسوم رقم 2.21.02 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطع 
أرضية تابعة للملك الغابوي وبضمها إلى امللك الخاص للدولة ثم إلى 
ملكها العمومي، قصد تهيئة الطريق الدائري الشمال الشرقي ألكادير  
إداوتنان وإنزكان -  - أكادير  )الشطرين األول والثاني( بعمالتي   الكبير 
 ................................................................................................ 1283آيت ملول.

عمالة وردة - أنجاد. - نزع ملكية قطع أجضية.

مرسوم رقم 2.20.934 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي القيام بإنجاز مشروع الربط املباشر 

بين خطي فاس وجدة ووجدة الحدود الجزائرية وبنزع ملكية القطع 

 ............................... 1284األرضية الالزمة لهذا الغرض بعمالة وجدة - أنجاد.

مد5نة ط1را5ة. - ضم قطعة أجضية من ملك  لدولة  لخاص إلى 

ملكها  لعام  ملينائي.

مرسوم رقم 2.20.941 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

يق�ضي بضم قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 17/13176 من 

ملك الدولة الخاص إلى ملكها العام املينائي، بمدينة طرفاية من أجل 

 ..................................................... 1286توسيع الوعاء العقاري مليناء طرفاية.

عمالة سال. -  ملو رقة على  لتصميم و لنظام  ملتعلق به لتهيئة 

قطاع تيكنوبوليس بجماعتي سال و لسهول.

مرسوم رقم 2.20.959 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة قطاع 

تيكنوبوليس بجماعتي سال والسهول بعمالة سال وباإلعالن أن في ذلك 

1286منفعة عامة............................................................................................. 

إقليم طانطان. - تجد5د  ملنفعة  لعامة.

مرسوم رقم 2.21.13 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء الطريق السريع الرابط 

بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة - واد الواعر من ن.ك 1187+000 

 إلى ن.ك 000+1299 بإقليم طانطان املقطع 3 بوالية جهة كلميم -

1287واد نون..................................................................................................... 

رهة  لد ج  لبيضاء - سطات. - تجد5د  ملنفعة  لعامة.

مرسوم رقم 2.21.48 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( 

بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بإعادة تهيئة مدخل الطريق 

 السيار تيط مليل - برشيد عبر الطريق الجهوية رقم 315، بوالية جهة

1287الدار البيضاء - سطات............................................................................ 

إقليم مد5ونة وعمالة موالي جشيد. - إعالن  ملنفعة  لعامة.

مرسوم رقم 2.21.54 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1442 )4 فبراير 2021( 

 - مليل  تيط  السيار  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

برشيد من ن.ك 860+25 إلى ن.ك 850+29 بإقليم مديونة وعمالة 

1288مقاطعات موالي رشيد بوالية جهة الدار البيضاء - سطات................... 

ماعد   أرهزة  ل1رع  مل1 قبة  هيئات  وتجد5د  عتماد   عتماد 

 ملصاعد وج رعات  ألثقال.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 3038.20 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1442 

)14 ديسمبر 2020( باعتماد وتجديد اعتماد هيئات ملراقبة أجهزة الرفع 

1288ماعدا املصاعد ورافعات األثقال............................................................ 
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إقليما سطات وب1شيد. - تسليم قطع رالحية من أمالك  لدولة 

 لخاصة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 9.21 

صادر في 20 من جمادى األولى 1442 )4 يناير 2021( يق�ضي بتسليم 

قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا 

1293بإقليم سطات.......................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 10.21 صادر في 20 من جمادى األولى 1442 )4 يناير 2021( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

1293له سابقا بإقليم سطات........................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 11.21 صادر في 20 من جمادى األولى 1442 )4 يناير 2021( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

1294له سابقا بإقليم سطات........................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 12.21 صادر في 20 من جمادى األولى 1442 )4 يناير 2021( يق�ضي 

بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

1294له سابقا بإقليم برشيد............................................................................ 

إقليم مد5ونة. -  لتخلي عن ملكية قطع أجضية.

في  صادر   3296.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

15 من جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020( بالتخلي عن ملكية 

 القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الوطنية رقم 9 من ن.ك 5+000

 .. 1295إلى ن.ك 267+38 بإقليم مديونة بوالية جهة الدار البيضاء - سطات.

إقليم رجيج. - إق1 ج مخطط تنمية  لكتلة  لعم1 نية  لق1وية 

مل1كز معتفكة.

3258.20 صادر في  - أنجاد رقم  قرار لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة 

7 جمادى األولى 1442 )22 ديسمبر 2020( باملوافقة على قرار عامل 

ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  بإقرار  فجيج  إقليم 

1297معتركة بجماعة معتركة بإقليم فجيج..................................................... 

عمالة وردة - أنجاد. - تخطيط حدود  لط1ق  لعامة.

قـــرار لرئيس مجلس جماعة بني درار رقم 2102.20 صادر في 9 ربيع األول 1442 

)26 أكتوبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة بفتح الطريق 

الدائرية لجماعة بني درار بعمالة وجدة - أنجاد وبتعيين القطع األرضية 

1298املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية................................................................... 

نظام موظفي  إلد ج ت  لعامة

نصوص خاصة

وز جة  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر1يقي و ملغاجبة  ملقيمين 
بالخاجج.

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير   قرار 
رقم 25.21 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( بتتميم 
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار 
بالخارج رقم 664.20 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( 
املتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان وزارة الشؤون 
العاملين  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 

1301بالخارج..................................................................................................... 

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير   قرار 
رقم 26.21 صادر في 22 من جمادى األولى 1442 )6 يناير 2021( بتتميم 
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار 
بالخارج رقم 665.20 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( 

1301املتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل.................................................... 

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير   قرار 
 )2021 يناير   6(  1442 األولى  جمادى  من   22 في  27.21 صادر  رقم 
بتاريخ   2394.06 رقم  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  بتتميم قرار 
5 شعبان 1427 )30 أغسطس 2006( بشأن التعويض اإلجمالي عن 
تغيير محل اإلقامة املمنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  

1302العاملين بالخارج...................................................................................... 

وز جة  لفالحة و لصيد  لبح1ي و لتنمية  لق1وية و ملياه و لغابات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 36.21 
صادر في 23 من جمادى األولى 1442 )7 يناير2021( بتغيير وتتميم قرار 
وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3963.15 بتاريخ 15 من صفر 1437 
الالممركزة  املصالح  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2015 نوفمبر   27(

1302لوزارة الفالحة والصيد البحري - قطاع الفالحة - .................................... 

مجلس  ملنارسة

قرار ملجلس املنافسة عدد 05/ق/2021 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1442 

 «Cheplapharm Arzneimittel 26 يناير 2021( املتعلــق بتـولـــي شــركة(
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    ( رمادى  ألولى) من  ((9 في) صادج  ((. 9.7(1 جقم) م1سوم 

)3 )5نا15) )1)()بتحد5د شكليات توريه  لتنبيهات و ملالحظات)

إلى  ملشغل.

رئيس الحكومة،

الصادر) الشغل  بمدونة  املتعلق  (65.99 رقم) القانون  على  بناء)

 1424 14)من رجب) بتاريخ) (1.03.194 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)سبتمبر)2003(،)كما وقع تغييره،)والسيما املادة)536)منه)؛

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

األولى))1442 )31)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :)

املادة األولى

 تطبيقا ألحكام املادة)536)من القانون املشار إليه أعاله رقم)65.99،

املكلفون) األعوان  وفقها  يقوم  التي  الشكليات  املرسوم  هذا  يحدد 

بتفتيش الشغل بتوجيه املالحظات والتنبيهات إلى املشغل الذي يخالف)

أحكام القانون املذكور والنصوص الصادرة بتطبيقه.

املادة الثانية

وفق النماذج امللحقة بهذا) يوجه العون املكلف بتفتيش الشغل،)

املادة) في  إليها  املشار  والتنبيهات  املالحظات  رسائل بشأن  املرسوم،)

األولى أعاله.

شفهيا،) أن يطلع املشغل أو من ينوب عنه،) قبل ذلك،) ويمكنه،)

وبعين املكان،)على املخالفات التي تمت معاينتها،)واألحكام التشريعية)

والتنظيمية التي تسري عليها،)وكذا التدابير التي يتعين عليه القيام بها)

من أجل التقيد بهذه األحكام،)وذلك ما لم تكن هذه املخالفات تعرض)

صحة وسالمة األجراء)لخطر حال.

املادة الثالثة

 يجب أن تتضمن رسائل املالحظات والتنبيهات املشار إليها في املادة)2

أعاله،)على الخصوص،)ما يلي):

- املخالفات التي تمت معاينتها وطبيعتها ؛

املتعلقة  العمل  بها  الجاري  التنظيمية  التشريعية و/أو  - األحكام 

باملخالفة أو املخالفات التي تمت معاينتها ؛

- التدابير التي يتعين على املشغل أو من ينوب عنه اتخاذها لتصحيح 

املخالفات التي تمت معاينتها.

إذا اشتملت الرسائل املذكورة على أكثر من صفحة،)يقوم العون)

وتذييلها) صفحاتها  من  صفحة  كل  بترقيم  الشغل  بتفتيش  املكلف 

بتوقيعه.

املادة الرابعة

في إليها  املشار  التنبيهات  الشغل  بتفتيش  املكلف  العون   يوجه 

املادة)2)أعاله،)إما بأجل أو بدون أجل.

)عالوة على البيانات املشار إليها في املادة)3)أعاله،)يحدد العون املكلف)

املشغل على  يتعين  الذي  األجل  بأجل،) التنبيهات  في  الشغل   بتفتيش 

تمت) التي  املخالفات  بتصحيح  خالله  يقوم  أن  عنه،) ينوب  من  أو 

 معاينتها،)ويحدد في التنبيهات بدون أجل،)التدابير التي يتعين على املشغل

أو من ينوب عنه اتخاذها فورا،)من أجل إزالة الخطر الحال،)إذا كانت)

املخالفات تعرض صحة وسالمة األجراء)لهذا الخطر.

تطبق بشأن التنبيهات بأجل التي تهم اإلخالل باألحكام التشريعية)

اآلجال املنصوص عليها في) أو التنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة،)

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

نصوص عامة
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املادة الخامسة

 تحرر رسائل املالحظات والتنبيهات،)املشار إليها في املادة)2)أعاله،

في ثالثة نظائر،)يسلم أو يوجه أحدها إلى املشغل أو من ينوب عنه،)وفق)

بعده،)ويوجه النظير الثاني إلى) (6 الكيفيات املنصوص عليها في املادة)

اإلدارة املركزية،)ويحتفظ بالنظير الثالث بملف املقاولة أو املؤسسة)

لدى املصلحة الالممركزة املعنية.

املادة السادسة

يسلم العون املكلف بتفتيش الشغل رسائل املالحظات أوالتنبيهات)

استالم، وصل  مقابل  بيد  يدا  عنه،) ينوب  من  أو  املشغل  إلى   بأجل 

اإلشعار) مع  املضمون  البريد  بواسطة  إما  املشغل،) إلى  يوجهها  أو 

بالتوصل،)أو بالطريقة اإلدارية.

كما يمكنه أن يسلم التنبيهات بأجل بواسطة املفوض القضائي.

يحتسب األجل املحدد في التنبيهات بأجل،)من تاريخ تسلم التنبيه يدا)

بيد من لدن املشغل أو من ينوب عنه،)أو من تاريخ توصله به.

أجــــل، بـــدون  التنبيهــــات  الشغـــل  بتفتيش  املكلـف  العـــون   ويسلـــم 

في الحال،)إلى املشغل أو من ينوب عنه،)يدا بيد مقابل وصل استالم.

املادة السابعة

إلى االسم) أعاله،) (6 يشار في وصل االستالم املشار إليه في املادة)

أو االسم) ما لم يتعذر الحصول عليه،) الشخ�ضي والعائلي للمشغل،)

وكذا إلى مكان) مع بيان صفته،) الشخ�ضي والعائلي ملن ينوب عنه،)

وتاريخ وساعة تسلم النظير املشار إليه في املادة)5)أعاله.

وكذا) يحمل الوصل املذكور خاتم املقاولة أو املؤسسة املعنية،)

توقيع املشغل أو من ينوب عنه.

إذا رفض املشغل أو من ينوب عنه،)تسلم نظير رسالة املالحظات)

أو التنبيهات السالف الذكر،)يشار إلى ذلك في الوصل املذكور.

املادة الثامنة

تضمن املالحظات والتنبيهات املشار إليها في املادة)3)أعاله في السجل)

الذي يمسكه املشغل أو من ينوب عنه لهذه الغاية طبقا ألحكام الفقرة)

األولى من املادة)536)من القانون السالف الذكررقم)65.99.

يكون هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون املكلف)

بتفتيش الشغل.

املادة التاسعة

جمــــادى مــــن  (25 فـــي) الصــــادر  (2.08.702 رقــــم) املرســــوم   ينســـخ 

التنبيهات) توجيه  شكليات  بتحديد  ()2009 ماي) (21(  1430 األولــــى)

واملالحظات إلى املشغل.

املادة العاشرة

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

وزير الشغل واإلدماج املنهي،)ويعمل به ابتداء)من فاتح الشهر الثالث)

املوالي لتاريخ نشره.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

*
*  *
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    ( رمـــادى  آلخـــ1ة) مــن  ( 9 رـــي) صـــادج  ((.(1.93( جقـــم) م1سوم 

في) جقم) ) .18.)) لصادج  بتغييف  مل1سوم  ربف 15) )1)() (((

3)رمادى  آلخ1ة)31   )8))ماي)119)()بتعيين  ملهن أو  ألعمال)

أحكام  ملادة)    بمور   نظام  ل1بح  لجز في  من   ملستثناة 

من) (1 بمور   ملادة) للض1 ئ   ملحدثة  من  ملدونة  لعامة 

117)) لصادج بتنفيذه) للسنة  ملالية) ( 3.16  لقانون  ملالي جقم)

   (7 ذي  لحجة) ( 1 بتاجيخ) ( .16.(3( جقم)  لظهيف  لش1يف 

) 3)ديسمبف)116)).

رئيس الحكومة،

بناء)على املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة)5)من قانون)

املالية رقم)43.06)للسنة املالية)2007،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.06.232)بتاريخ)10)ذي الحجة)1427 )31)ديسمبر)2006()كما تم)

تغييرها وتتميمها والسيما املادة)III -  41)منها)؛

1430 جمادى اآلخرة) (3 الصادر في) (2.08.124  وعلى املرسوم رقم)

)28)ماي)2009()بتعيين املهن أو األعمال املستثناة من نظام الربح الجزافي)

41)من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب) بموجب أحكام املادة)
الصادر) (2007 املالية) للسنة  (43.06 رقم) املالي  القانون  من  (5 املادة)
1427 ذي الحجة) (10 بتاريخ) (1.06.232  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)31)ديسمبر)2006()؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)30)من جمادى األولى)1442 

)14)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 2.08.124 ينسخ ويعوض على النحو التالي عنوان املرسوم رقم)

الصادر في)3)جمادى اآلخرة)1430 )28)ماي)2009()املشار إليه أعاله):

1430 اآلخرة) جمادى  (3 في) الصادر  (2.08.124 رقم)  »املرسوم 

«)28)ماي)2009()بتعيين املهن واألعمال املستثناة من نظام املساهمة)

»املهنية املوحدة.«

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير))2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق1 ج مشتفك لوزي1  لتجهيز و لنقل و للوريستيك و ملاء)و لوزي1  ملنتدب لدى وزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي)
و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي جقم)1).868))صادج في)1))من جبيع  ألول))    )  )نورمبف)1)1)) 

باملصادقة على درتف  لضو بط  لبيد غورية  لوطنية لسلك  ملاستف للمعهد  لعالي للدج سات  لبح1ية.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
العالي بالتعليم  العلمي املكلف  العالي والبحث  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم   والوزير املنتدب لدى وزير 

والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.623)الصادر في)8)شعبان)1434 )17)يونيو)2013()بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية،)
كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املواد)3)و)4)و)6)املكررة مرتين و)7)و)11)منه)؛

و على 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)؛

وباقتراح من مجلس املؤسسة)؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق بتاريخ)26)ماي)2019)ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ)17)يوليو)2019،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك املاستر للمعهد العالي للدراسات البحرية،)كما هو ملحق بهذا القرار)
املشترك.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020(.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*      *

1 
 

للمعهد العالي للدراسات  (الماستر و الماستر المتخصصالضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر)
 البحرية

 )مس(الضوابط الخاصة بالمسالك 1-
 تعريف المسلك 1مس 
لك يعد س بحث و و التهييء للمسارا للتكوين  ،"المعهد" ب بعده إليه المشار للمعهد العالي للدراسات البحرية سلك الماستر م

 .للحياة العملية
ويهدف إلى تمكين  في واحد أو من عدة حقول معرفية؛المسلك مجموعة متجانسة من الوحدات تؤخذ من حقل معر يتضمن
 من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات. الطالب

 يمكن أن يتضمن المسلك اختيارات التخصص.
 
 عنوان المسلك 2مس 

يتعين تحديد  ،وبالنسبة للمسالك الملقنة باللغات األجنبية.الحقل المعرفي للتكوينيعكس عنوان المسلك أهدافه ومضمونه و
  إضافة إلى العنوان باللغة األجنبية المعنية. ،ة العربية في مطبوع طلب االعتمادالعنوان باللغ

 
 الماستر سلك مسلك تنظيم 3مس 
أربعة فصول دراسية تنظم على النحو  تتضمنسنتين  مدى ( علىو الماستر المتخصصأالماستر الماستر )سلك  مسلكيمتد 

 التالي:
عا مشتركا مع ن يشكل أحد الفصلين أو هما معا جذو يمكن أ ،الصلة بطبيعة الماستر أول و ثان للتكوين األساسي ذويـ فصالن 

 مسالك أخرى في نفس الحقل المعرفي؛
 :ثالث و رابعـ فصالن 

 حث بالنسبة للماستر؛ء للبيو التهي*للتعمق و التخصص      
 أو    
 .المهننة بالنسبة للماستر المتخصص* للتعمق و التخصص و     

وحدة، بما فيها التدريب، مصنفة إلى ثالث مجموعات من  24 و الماستر المتخصص( أمسلك الماستر )الماستر يتضمن 
 : الوحدات

 
و  ،رذات صلة بتخصص الماست ر أوالمكونة من دروس عامة في تخصص الماست األساسيةمجموعة الوحدات  -1

 وتضم، من الغالف الزمني اإلجمالي للمسلك  %85إلى  %80 من نسبة ،بما فيها التدريب ،تمثل هذه المجموعة 
 ؛وحدات منها للتدريب 6تخصص  ،وحدة 20 إلى 19 من

 و منهجية البحث وثة التقنيات الحدي وتدبير المشاريع و التواصل الخاص و دواتية  )اللغاتمجموعة الوحدات األ -2
 ؛إلى وحدتين  وحدةوتضم ، من الغالف الزمني اإلجمالي للمسلك  %10إلى  %5 من ( و التي تمثلاالبيبليوغرافي

أو وحدات للتفتح بارتباط مع مجال أو للتخصص مجموعة الوحدات التكميلية المكونة من وحدات اختيارية  -3
ثالث  لىإ وحدةوتضم  ،لغالف الزمني اإلجمالي للمسلكمن ا %15إلى  %5 من و التي تمثل تخصص التكوين

 . وحدات
 

ساعة حضوريا على  720منها  ،ساعة من التدريس و التقييم 900في  ،دون احتساب التدريب ،يحدد الغالف الزمني للمسلك 
منها ، لتقييمساعة من التدريس و ا 300بغالف زمني إجمالي للفصل في حدود  ،وحدات 6ويتضمن كل فصل دراسي  ،قلاأل

 من هذا الدفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية. 3وفق الضابطة  وح. ،قلساعة حضوريا على األ 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وللحياة العملية.

وتمثل هذه

والبيبليوغرافيا(

،

مسلك
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 لتدريب أو الرسالة     ا 4مس 
غير أنه يمكن  ء للبحث إلزاميا خالل الفصل الرابع.التدريب أو الرسالة من أجل التهيييعد  ،للماستربالنسبة  :1ـ  4مس 

ء التدريب أو الرسالة في بنية للبحث تابعة الثالث.و يمكن تهييالتدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل  موضوع إنجازروع في الش
 عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات صلة بمجال تكوين المسلك.    مقاولةأو لمؤسسة عمومية أو  للمعهد
شروع غير أنه يمكن . سط المهني إلزاميا خالل الفصل الرابعيعد التدريب بالو ،للماستر المتخصصبالنسبة  :2ـ  4مس  ال

جاز ي إن أو  خاصةعمومية أو مقاولة  أو بمؤسسة عموميةالتدريب  هذا ينجز الثالث.ع التدريب ابتداء من الفصل موضو ف
المباشر للطالب  و ينصب التدريب على االتصال للمسلك.أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني  ترابيةإدارة أو جماعة 
 ،و من خالل التدريب. مهني و االطالع على كيفية تسيير هذا الوسط على  المستويين التقني والبشري  -بالوسط السوسيو

 و يؤطر التدريب بصفة مشتركة من لدن هذه المؤسسة و المعهد.    ، مهنية  -سويسيو يتطرق الطالب إلى إشكالية خاصة بمؤسسة 
 

 ادراسي وحدات، أي فصال 6يعادل  وللمسلك، من الغالف الزمني اإلجمالي  %25و الرسالة أي للتدريب يمثل الغالف الزمن
و تضم لجنة مناقشة التدريب أو  تنقيطه.أمام لجنة ويتم  الطالب هعرضيو  ،ويكون التدريب أو الرسالة موضوع تقرير واحدا.

 من بينهم مؤطر التدريب.، أعضاء على األقل من المتدخلين بالمسلك  ةالرسالة ثالث
 تحدد إجراءات تقييم التدريب في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.

 
 تجانس المسلك  5مس 

 المراد تحصيلها. الكفاياتتكون أهداف ومضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه ومع 
 
 الجسور  6مس 

بين  الجسور مدع مسالك أخرى في نفس الحقل المعرفي بهدف مراعاة وضع جذوع مشتركة ميجب  ،عند إعداد المسالك
 مسالك المعهد أومع مسالك خارج المعهد.

 
 انتماء المسلك  7مس 

ويتطابق مع اختصاصاته ومهامه. وينتمي المسلك إلى شعبة بالمعهد، ويمكن لوحدات المسلك أن تؤطر   ،المسلك للمعهد ينتمي
 سات.من طرف شعبة أو عدة شعب أوعدة مؤس

 
 المنسق البيداغوجي للمسلك  8مس 

 أستاذا ،و عند عدم توفرهالعالي،  للتعليم أستاذا و الماستر المتخصص(أالماستر سلك الماستر)يكون المنسق البيداغوجي لمسلك 
ن لدن مدير المعهد، . ويعين مللشعبة التي ينتمي إليها المسلك يتبع  ،مساعدا العالي للتعليم أستاذا ، و عند عدم توفره  مؤهال،

 .و كذا رؤساء الشعب المتدخلة في المسلك ،باقتراح من منسقي وحدات المسلك
يجب أن يكون المنسق البيداغوجي متدخال في التدريس بالمسلك، ويقوم بتنشيط أشغال الفريق البيداغوجي للمسلك، ويتتبع سير 

 وتحت إشراف مدير المعهد. ،شعب المتدخلة في التكوينالتكوين والتقييم والمداوالت الخاصة بالمسلك بتنسيق مع ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتدجي  أو  ل1سالة

يمكن الشروع
في إنجاز موضوع
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 الملف الوصفي لطلب اعتماد المسلك  9 مس

 يتم إعداد مشروع المسلك وفق الملف الوصفي لطلب االعتماد من طرف فريق بيداغوجي ينتمي لشعبة أو لعدة شعب.
. عليهة التي ينتمي إليها المسلك، إلى مجلس المؤسسة قصد المصادقة متضمنا رأي رئيس الشعب المسلك،طلب اعتماد  و يتم تقديم

 ،طلب االعتماد يوجه  ،و المصادقة عليه من لدن مجلس المؤسسة ،و بعد تقييم المشروع من طرف اللجنة البيداغوجية للمعهد
 تماد.التعليم العالي قصد االعب إلى السلطة الحكومية المكلفة ،مجلس التنسيق بعد استطالع رأي

على  ،قا بالملفات الوصفية للوحدات ويتضمنمرف ،المعد لهذا الغرضالسالف الذكر عتماد وفق الملف الوصفي اليقدم طلب ا 
 ما يلي: ،الخصوص

 عنوان المسلك؛ -
 الشعبة التي ينتمي إليها المسلك؛ -
 اآلراء المعللة لكل من : -

 المنسق البيداغوجي للمسلك؛ 
 المسلك؛ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها 
 مدير المعهد؛ 
 أهداف التكوين؛ -
 المراد تحصيلها؛ الكفايات -
 منافذ التكوين؛ -
 شروط الولوج؛ -
 الجسور مع تكوينات أخرى؛ -
 التخصصات عند االقتضاء؛ -
 وصف الوحدات ومخطط تدريسها؛ -
 الزمني. هاغالفو( أدواتيه أوتكميلية  وأ)أساسية قائمة للوحدات مع تحديد طبيعتها  -
 عند االقتضاء؛ للطالبصي وصف العمل الشخ -
 و الرسالة بالنسبة للماستر؛أوصف التدريب  -
 ؛للماستر المتخصصوصف التدريب المهني بالنسبة  -
 المادة و اإلطار و الشعبة و المؤسسة و )األسماء ووكذا أسماء المتدخلين في التكوين  حداتأسماء منسقي الو -

 الدروس و األنشطة المؤطرة(؛ التخصص و
 تدخلين من خارج المعهد؛لتزامات الما -
 الوسائل اللوجيستيكية والمادية؛ -
 مجاالت الشراكة والتعاون؛ -
 سيرة ذاتية موجزة للمنسق البيداغوجي للمسلك. -
 التعليم العالي بطلب لكل تعديل بالمسلك المعتمد قصد إبداء الرأي.ب عند االقتضاء، موافاة السلطة الحكومية المكلفة،يتعين 

الترابط بين المسالك، مسارات و  المسالك بورقة تقديمية لعرض كل التكوينات الملقنة بالمعهد )الجدوىترفق طلبات اعتماد 
 .التكوين والجسور بين التكوينات(

 

 مدة االعتماد  10 مس
مسلك للتقييم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد خضوع ال لدنمن  المسلك يمنح اعتماد

 واستطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
 خالل فترة االعتماد، إجراء تقييمات سنوية للمسالك حسب اإلجراءات المحددة على مستوى المعهد.  ،يتعين

ومية المكلفة بالتعليم السلطة الحكعند نهاية مدة االعتماد، إجراء تقييم ذاتي شامل لكل مسلك، يتم موافاة  ،يتعين على المعهد
 أو بعدم تجديده. المسلك العالي بنتائجه سواء تعلق األمر بطلب تجديد اعتماد

 
 
 
 
 

*  *  *
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 الضوابط الخاصة بالوحدات )و ح( -2

 
 تعريف وخصائص الوحدة وطرق تدريسها  1وح 

، ويمكن أن تدرس بلغة متجانسين من عنصرين او استثناء عنصر واحد تعد الوحدة المكون األساسي لنظام التكوين، وتتكون من
 واحدة أو أكثر.

 يمكن تدريس الوحدة على الشكل أو األشكال التالية:
 دروس نظرية؛ -
 أعمال توجيهية؛ -
 أشغال تطبيقية؛ -
 أنشطة تطبيقية على شكل عمل ميداني؛ -
 مشروع أو تدريب. -

 للوحدة.ويمكن تدريس جزء من الوحدة عن بعد وفق اإلجراءات المحددة في الملف الوصفي 
 تكون األعمال التوجيهية إلزامية في الوحدات األساسية.

 
 عنوان الوحدة  2وح 

 يعكس عنوان الوحدة مضمونها وأهدافها.
 

 الغالف الزمني  3وح 
نها 04  ساعة من التدريس و التقييم، 50إلى  40من تمتد الوحدة لفصل دراسي واحد بغالف زمني  حضوريا على  اعةس م

  .األقل
 ساعة، يتعين تخصيص 40زيد عن ساعة، على أن ي 50حالة إذا ما كان الغالف الزمني  حضوريا في الوحدة يقل عن في 

 و الذي يتعين تحديده بالملف الوصفي للوحدة. ،للعمل الشخصي المؤطر  ساعة 50الغالف الزمني المكمل ل 
 

 المدة الزمنية للنشاط التطبيقي  4وح 
في ، ط التطبيقي عن األشغال التطبيقيةويختلف النشا ،عمل يوم 15و 8مدة تتراوح ما بين  دل لوحدةيستغرق نشاط تطبيقي معا

 كونه عمال ميدانيا أو مشروعا أو تدريبا.
 

 
  انتماء الوحدة 5وح 

 ويمكن لشعب أخرى أن تساهم فيها. .تنتمي الوحدة لشعبة معينة
 

 الوحدة والفريق البيداغوجي للوحدة  منسق 6وح 
 
 يتبع  ،مساعدا العالي للتعليم أستاذا، وعند عدم توفره، مؤهال أستاذا ،وعند عدم توفره ،للتعليم العالي أستاذامنسق الوحدة  كوني

المعهد باقتراح من طرف ويجب أن يكون متدخال في تدريس الوحدة. ويتم تعيينه من لدن مدير  ،للشعبة التي ينتمي اليها المسلك
 استطالع رأي رئيس الشعبة المعنية. زمالئه المكونين للفريق البيداغوجي والمؤطرين للوحدة، وبعد

بتنسيق مع الفريق البيداغوجي للوحدة ومع المنسق  ، يقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين والتقييم والمداوالت الخاصة بالوحدة
 شعبة المعنية.البيداغوجي للمسلك ورئيس ال

 يتكون الفريق البيداغوجي للوحدة من المتدخلين في تأطير الوحدة المكلفين بالتدريس والتقييم والمداوالت الخاصة بالوحدة.
 

 
 
 
 
 

منها)40

إليها
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 الملف الوصفي للوحدة  7وح 
 

 يوضع لكل وحدة ملف وصفي مفصل يحدد بالخصوص ما يلي:
 عنوان الوحدة؛ -
 لغة أو لغات تدريس الوحدة؛ -
 منسق الوحدة؛ اسم -
 الشعبة التي تنتمي إليها الوحدة؛ -
 طبيعة الوحدة )أساسية أو تكميلية أو أدواتية(؛ -
 أهداف التكوين للوحدة؛ -
 المعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ -
 وصف ومحتوى الوحدة ومخطط مفصل لتدريسها؛ -
الدروس  و التخصص و مادةال و اإلطار و الشعبة و المؤسسة و الئحة المتدخلين في تدريس الوحدة )األسماء -

 أشغال تطبيقية(؛ و أعمال توجيهية و أو األنشطة المؤطرة/دروس نظرية
 الطرق الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية الضرورية للتدريس؛  -
 كيفيات تنظيم األنشطة التطبيقية؛ -
 طرق التقييم المالئمة؛ -
 طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛ -
 ة.كيفية استيفاء أو اكتساب الوحد -

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  *
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 . الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د(3

 
 سلك الماسترمدة   1 ن د

الصادر  2.12.623 من المرسوم رقم  مكررة مرتينال 6المادة فصول، طبقا لمقتضيات  أربعةيشتمل سلك الماستر للمعهد على 
  .كما وقع تغييره وتتميمه ،لبحريةإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات اب ( 2013يونيو  17)   1434شعبان  8في 

 
  الدراسيةالسنة  2ن د 

 أسبوعا من التدريس والتقييم.  16تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين، يتضمن كل واحد منها 
 

 الماستر سلك شروط ولوج 3ن د 
 ،عن الخفارة المالحية ضابط مسؤول دبلومفي وجه الحاصلين على  (ستر المتخصصأو الما)الماستر تفتح تكوينات سلك الماستر 

أو دبلوم  ،أو دبلوم مالزم أعالي البحار ،التقنيات اإللكتروكهربائية دبلوم ضابطأو  ،أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية
 أو، المهنية اإلجازةشهادة  أو، األساسيةفي الدراسات  جازةاإلشهادة  أو، في المالحة التجارية األولىمالزم ميكانيكي من الدرجة 

، و المستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك شهادة معترف بمعادلتها لها أو، شهادة وطنية من نفس المستوى
 المعتمد .

متعلق ال 01.00ا لمقتضيات القانون رقم مسلك، ويتم اعتمادها وفقالالقبول ضمن الملف الوصفي لطلب اعتماد تقترح معايير 
 لتعليم العالي.بتنظيم ا

 األولي للمترشحين بعد دراسة ملفات الترشيح بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد. االنتقاءيتم 
ية االنتقاء األولي، يتم انتقاء المترشحين و على إثر عمل ويتعين اشتراط الحد األدنى من القدرات اللغوية في لغة تدريس المسلك.

 إضافة ألي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.، بناء على اختبار كتابي
بإنجاز  االنتقاءو تقوم لجنة  متدخلين بالمسلك. رؤساء الشعب و المنسق البيداغوجي للمسلك و منالمترشحين  النتقاءتشكل لجنة 

 يتم إبالغو، عليه من طرف أعضاء اللجنة وقعيحصر الئحة الطلبة الذين تم انتقاؤهم و كذا الئحة االنتظار، ومحضر يتم بموجبه 
نشر نتائج ، المخول له مدير المعهد، و يرسل األصل إلى المذكور رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة من المحضر

 .االنتقاء
لهذه الوحدات و المحددة في  استر استيفاء المعارف الالزم اكتسابها مسبقا بالنسبةيتطلب التسجيل بوحدات فصل من سلك الم

 الملفات الوصفية المطابقة لها.
 

 تقييم المعارف  4ن د 
باإلضافة  و غير أنه .تتم عملية تقييم المعارف والمؤهالت والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق اختبار كتابي في نهاية الفصل

مستمرة طيلة الفصل على شكل روائز أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير  تايمكن إجراء مراقب ،إلى ذلك
طرق ونوعية تقييم المعارف مع  تكييف تموي .محددة في الملف الوصفي للوحدةأو أي طريقة أخرى للمراقبة وال المنجز تدريبال

 طبيعة الوحدات والفصول وخصوصيات المسالك.
 

 ام تقييم المعارف نظ 5ن د 
 .عليه الطلبةويتم إطالع  ،يضع المعهد نظاما لتقييم المعارف والمؤهالت والكفايات يصادق عليه من لدن مجلس المؤسسة

طرق التقييم واإلجراءات المتخذة في حاالت الغش والتأخر والتغيب عن الدراسة، كما  ،على الخصوص ،ويتضمن هذا النظام
 .على أوراق االمتحانات لبةالطإطالع  كيفيةيتضمن 

 الوحدة  نقطة 6ن د 
تحدد النقطة المحصل عليها في الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات الوحدة طبقا لإلجراءات المحددة في الملف 

 الوصفي للوحدة.
 

 استيفاء الوحدة  7ن د 
  .فق االجراءات المحددة في الملف الوصفي للوحدةو 20على 10يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق 

 يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو عن طريق المعاوضة.
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 لجنة المداوالت الخاصة بالوحدة  8ن د 

. تتداول اللجنة قبل إجراء المراقبة هاللوحدة والمتدخلين في تدريس بة لكل وحدة من المنسقتتشكل لجنة المداوالت بالنس
وكذا رئيس الشعبة التي ، اة المنسق البيداغوجي للمسلك بهالوحدات، وموافل المستوفين الطلبةوتقوم بحصر الئحة  ،راكيةاالستد

 .تنتمي لها الوحدة والذي يوافي بها مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداوالت
 

 المراقبة االستدراكية  9ن د 
اجتياز مراقبة استدراكية في كل وحدة من الوحدات المعنية وفق  حدة أو عدة وحداتو استيفاءيمكن للطالب الذي لم يتمكن من 

 اإلجراءات المحددة على مستوى المعهد. ويتم إجراء المراقبة االستدراكية وفق نفس إجراءات اختبار نهاية الفصل.
 مراقبة االستدراكية بالنسبة لهذه الوحدة.ولذلك ال يسمح له باجتياز ال ،يكتسبها بصفة نهائية الذي استوفى الوحدة إن الطالب

 .يحتفظ الطالب بالنقطة األعلى من بين النقطتين المحصل عليهما قبل وبعد المراقبة االستدراكية
 

 بالفصل الدراسي لجنة المداوالت الخاصة 10ن د 
ن منسقي وحدات الفصل ومتدخلين تتشكل لجنة المداوالت الخاصة بالفصل، من المنسق البيداغوجي للمسلك، بصفته رئيسا، وم

 مشاركين في تأطير هذه الوحدات.
 تتداول اللجنة بعد إجراء المراقبة االستدراكية، وتحدد ما يلي:

 الئحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل؛ -
 الطلبة.التقديرات واالقتراحات المتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه  -

ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة منه،  ،ليه من طرف أعضائهاع وقعتقوم لجنة المداوالت بإنجاز محضر م 
 ويرسل األصل إلى مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداوالت، كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج المداوالت.

 
 دراسيةالاستيفاء السنة  11ن د 

، إذا استوفى الطالب السنة التي 20على  7فوق معدل النقط المحصل عليها لوحدة ي لمعاوضة عند نهاية السنةيمكن استيفاء وحدة با
.تنتمي إليها الوحدة  

  للشروط التالية: االستجابةسلك الماستر للمعهد عند من دراسية السنة اليتم استيفاء 
وحدة على األقل في السنة الدراسية؛ ةعشر ىحدإلاستيفاء الطالب   - 
؛20على  7على نقطة تساوي أو تفوق   حدة غير المستوفاةحصول الطالب في الوحدة الوا  - 
 .20على  10حصول الطالب على معدل نقط وحدات فصلي السنة  الدراسية يساوي أو يفوق  -

 
 الدراسيةبالسنة  لجنة المداوالت الخاصة 12 ن د

يداغوجي للمسلك، بصفته رئيسا، ومن منسقي من المنسق الب بالنسبة لكل مسلك، ،دراسيةاللسنة الخاصة باتتشكل لجنة المداوالت 
 فصلي السنة الدراسية.وحدات 

و يتم بموجبه حصر  ،عضاء اللجنةأعليه من طرف  وقعنجاز محضر مإو تقوم بتتداول اللجنة بعد إجراء المراقبة االستدراكية، 
األصل إلى  و يرسل، محضر المداوالتبا المسلك رئيس الشعبة التي ينتمي إليهبلغ و ي ،دراسيةالئحة الطلبة الذين استوفوا السنة ال

 ها .كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج ،مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداوالت
 

 إعادة التسجيل في الوحدة غير المستوفاة 13 ن د
لدن مدير المعهد قصد يتم إعادة تسجيل الطالب مرة واحدة في وحدة غير مستوفاة، ويمكن للطالب االستفادة من ترخيص من 

 .و أخيرة التسجيل مرة ثانية
 .عليها الطلبةويتم إطالع ، مؤسسةمن طرف مجلس الغير المستوفاة  في الوحداتيصادق على إجراءات إعادة التسجيل 

 
 لجنة المداوالت الخاصة بالمسلك  14 ن د

لمنسق البيداغوجي للمسلك، بصفته رئيسا، ومن منسقي تتألف لجنة المداوالت الخاصة بتسليم الدبلوم بالنسبة لكل مسلك، من ا
  .وحدات المسلك.

حين وتحديد الميزات الناج الطلبة، ويتم بموجبه حصر الئحة هائعليه من طرف أعضا وقعمبإنجاز محضر  تقوم لجنة المداوالت
 المخول له صل إلى مدير المعهد،رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة من المحضر، ويرسل األبلغ وي، المحصل عليها

 .بنتائجها  الطلبة إبالغ، كما يتم  نشر نتائج المداوالت
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 استيفاء المسلك  15 ن د

 للمعهد بعد االستجابة ألحد الشرطين التاليين: الماستر المتخصص( والماستر أ الماستر ) يتم استيفاء مسلك سلك
 جميع وحدات المسلك؛ استيفاء -
 لمسلك.ا تياستيفاء سن  -

 .الماستر أو الماستر المتخصصويخول استيفاء المسلك حصول الطالب، حسب الحالة، على شهادة 
 

 الميزات  16 ن د
 : للمعهد  بإحدى الميزات اآلتية الماستر أو الماستر المتخصص سلم شهادات ت
  20على  16"حسن جدا": إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوي على األقل. 
 20على  16ويقل عن  20على  14ن": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل "حس. 
  20على  14ويقل عن  20على  12"مستحسن": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل. 
  20على 12ويقل عن  20على 10"مقبول": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل. 

 

و لوزي1  ملنتدب لدى وزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم) ق1 ج مشتفك لوزي1  لتجهيز و لنقل و للوريستيك و ملاء)
    ( جبيع  ألول) من  ((1 في) صادج  ((869.(1 جقم) و لبحث  لعلمي  بالتعليم  لعالي  و لبحث  لعلمي  ملكلف   لعالي 
باملصادقة على درتف  لضو بط  لبيد غورية  لوطنية لسلك  ملهندس للمعهد  لعالي للدج سات) ()(1(1 نورمبف) (  (

 لبح1ية.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.623)الصادر في)8)شعبان)1434 )17)يونيو)2013()بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية،)
كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املواد)3)و)4)و)6)املكررة ثالث مرات و)7)و)11)منه)؛

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)؛

وباقتراح من مجلس املؤسسة)؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق بتاريخ)29)أبريل)2020)ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ)6)ماي)2020،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك املهندس للمعهد العالي للدراسات البحرية،)كما هو ملحق بهذا)
القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في25)من ربيع األول)1442 )11)نوفمبر)2020(.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*
*  *
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 العالي للدراسات البحرية بالمعهد الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المهندس
 الضوابط الخاصة بسلك المهندس)سل(  

 
 المهندس سلك 1 سل

تة في التعليم العالي يستغرق س نللتكوي مسار، هو "المعهد" سلك المهندس للمعهد العالي للدراسات البحرية، المشار إليه بعده ب
 .5 في الضابطة سل المنصوص عليهاولوجه تبعا للشروط  ويتم فصول،

 يتوج سلك المهندس بدبلوم مهندس الدولة. 
 

 الدراسية السنة 2 سل
 احتساب دون ،والتقييم التدريس من أسبوعا 18 إلى 16 منهما واحد كل يضم ،فصلين من المهندس الدراسية لسلك السنة تتكون
 التدريب. فترات

 
 المهندس سلك تنظيم    3 سل

وذلك بتنسيق مع  ،التكوين في الفصول الستة من طرف الفريق البيداغوجي لكل مسلك من مسالك سلك المهندس ريحدد تنظيم مسا
.البيداغوجية للمعهد الفرق  
 

 المهندس سلك من فصل تركيبة 4 سل
 .فصل كل في ساعة 384 أدناه حضوري إجمالي زمني بغالف وحدات 8 إلى 6 من فصل كل يتكون

 
 شروط الولوج 5 سل

 :أ. ولوج مسلك سلك المهندس
 : من مسلك سلك المهندس مفتوح في وجه األولىااللتحاق بالسنة  - 
ي حدود ذلك فو ،المترشحين الناجحين في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات المماثلة *   

 ؛المخصصة للمعهد عدد المقاعد
نتين من إلى س باإلضافةالمترشحين الناجحين في مباراة الولوج المفتوحة في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، *    

ة من أو شهادة وطني ،أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ،دبلوم الدراسات الجامعية المهنيةأو  ،دبلوم الدراسات الجامعية العامة) الدراسة
الحاصلين على األقل على شهادة البكالوريا، باإلضافة إلى ثالث سنوات أو الطلبة  ،(أو شهادة معترف بمعادلتها لها ،المستوىنفس 

يات التقن ضابط دبلوم أو الهندسية، الخفارة عن ضابط  مسؤول دبلوم أو المالحية، الخفارة عن مسؤول ضابط )دبلوم من الدراسة
إلجازة  ا شهادة أو التجارية، المالحة في األولى الدرجة من مالزم  ميكانيكي دبلوم أو البحار، أعالي مالزم دبلوم أو ،كهربائيةاإللكترو

ادين  مي في المستوى نفس من وطنية شهادة أو والتقنيات، العلومفي  اإلجازة أو المهنية، اإلجازة شهادة أو األساسية، الدراسات في
لمحددة في ووفقا للكيفيات ا يداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا،للمعارف الب االستجابةبعد  وذلك لها(، معادلة شهادة أو بالمعهد التكوين

 ؛وفي حدود عدد المقاعد الممنوحة ،الملف الوصفي للمسلك
المهندس عن طريق مباراة مفتوحة في وجه المترشحين الحاصلين على األقل على  سلك يمكن ولوج السنة الثانية من مسلك *   

 عن ضابط  مسؤول دبلوم أو المالحية، الخفارة عن مسؤول ضابط )دبلوم شهادة البكالوريا، باإلضافة إلى ثالث سنوات من الدراسة
 الدرجة نم مالزم  ميكانيكي دبلوم أو البحار، أعالي الزمم دبلوم أو ،ةاإللكتروكهربائيالتقنيات  ضابط دبلوم أو الهندسية، الخفارة
 يات،والتقن في  العلوم اإلجازة أو المهنية، اإلجازة شهادة أو األساسية، الدراسات اإلجازة  في شهادة أو التجارية، المالحة في األولى

، المتوفرين على المعارف الالزم اكتسابها مسبقالها(  معادلة شهادة أو بالمعهد ميادين  التكوين في المستوى نفس من وطنية شهادة أو
لوصفي الملف ا لذين يتم انتقاؤهم الجتياز المباراة حسب معايير القبول المحددة فيالسنة األولى من سلك المهندس، وامن مستوى 

  .المطلوب، وذلك في حدود عدد المقاعد الممنوحة للمسلك
 ب. التسجيل

المهندس سنويا.يتم التسجيل في مسلك سلك   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  *  *
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 )مس (الضوابط الخاصة بالمسالك -1
 

 تعريف المسلك 1مس 
أو من عدة حقول يعد مسلك سلك المهندس مسارا للتكوين يتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تؤخذ من حقل معرفي واحد 

 كفايات خاصة.مؤهالت وتمكين الطالب من اكتساب معارف و المرتبطة بها. ويهدف إلى المعارفمعرفية للهندسة و
 يمكن أن يتضمن مسلك سلك المهندس عدة تخصصات.

 
 عنوان المسلك 2مس 

 .مضمونه ويعكس عنوان المسلك أهدافه 
 
 تركيبة المسلك 3مس 

ساعة  384 نللفصل ال يقل ع إجماليغالف زمني فصول، بوحدة موزعة على خمسة 40  إلى 30يتكون مسلك سلك المهندس من 
الل وحدات اختيارية خ إضافةيمكن الفصل السادس. و خاللمشروع نهاية الدراسة الذي ينجز و التدريبينالتقييم ومن التدريس و
 فترة التكوين.

 
 المهندس سلك هيكلة 4مس 

 لسلك المهندس من ثالث مجموعات من الوحدات: األولىتتكون الفصول الخمسة 
ة العامة التقنيمن وحدات تعكس الخصائص العلمية وتتكون من جهة التخصصية، وو األساسيةالتقنية مجموعة الوحدات العلمية و - 

 %80 إلى %60تمثل هذه المجموعة من المسلك. و إطارمن وحدات خاصة بتخصص معين في  أخرىلتكوين المهندس، ومن جهة 
 .للمسلك األولىللفصول الخمسة  اإلجماليمن الغالف الزمني 

من الغالف  %20 إلى %10تمثل من تدبير المقاوالت، ومن وحدات تدبير المشاريع و أساساتتكون مجموعة وحدات التدبير، و - 
 للمسلك. األولىللفصول الخمسة  اإلجماليالزمني 

للفصول  اإلجماليمن الغالف الزمني  %20 إلى %10تمثل من التواصل، وو اإلعالمتقنيات التواصل ووحدات اللغات و مجموعة -
 للمسلك. األولىالخمسة 

 يخصص الفصل السادس لمشروع نهاية الدراسة.
 
  تجانسال 5مس 

 تكون أهداف ومضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه.
 
 الجسور 6مس 

قصد منح الطالب إمكانية إعادة  يراعي كل مسلك من سلك المهندس مد جسور مع مسالك أخرى من المعهد أو من مؤسسات أخرى،
داخل المعهد أو من المعهد إلى مؤسسة أخرى مع ترصيد مكتسباته، طبقا للمعايير والمعارف الالزم اكتسابها مسبقا والمحددة  التوجيه

 لكل مسلك تم اختياره. الوصفيفي الملف 
 
 انتماء المسلك 7مس 

دة شعب،عأن تؤطر من قبل شعبة أو ينتمي المسلك إداريا إلى المعهد ويتطابق مع اختصاصاته ومهامه. ويمكن لوحدات المسلك   
.قتصاديا -عدة مؤسسات للتعليم العالي، أو متدخلين من الوسط السوسيو من قبل أو  

 
 البيداغوجي للمسلكالمنسق  8مس 

 م العاليأستاذا مؤهال، وعند عدم توفره أستاذا للتعلي ،عند عدم توفرهللتعليم العالي، و يجب أن يكون المنسق البيداغوجي للمسلك أستاذا
 نتمي إليهاي، باقتراح من منسقي وحدات المسلك بعد استطالع رأي رئيس الشعبة التي المديريعين من لدن  ،مساعدا، ينتمي إلى المعهد

 المنسق.
تبع سير التكوين ويت ،يكون المنسق البيداغوجي للمسلك متدخال في التدريس بالمسلك، ويقوم بتنشيط الفريق البيداغوجي للمسلك

 والتداريب والتقييم والمداوالت، بتنسيق مع الشعب التي تنتمي إليها وحدات المسلك وتحت إشراف مدير المعهد. والمشاريع
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 )الملف الوصفي للمسلك(طلب اعتماد المسلك  9مس
 ،خصوصعلى ال ،ويتضمن ،مرفقا بالملفات الوصفية للوحدات ،يقدم طلب اعتماد المسلك طبقا للملف الوصفي المعد لهذا الغرض

 ما يلي:
 الشعبة؛ 
 عنوان المسلك؛ 
 عناوين تخصصات المسلك عند االقتضاء؛ 
 أهداف التكوين؛ 
  تحصيلها؛الكفايات المراد 
 شروط الولوج؛ 
  بير وحدات التدووالتخصصية،  األساسيةالوحدات العلمية والتقنية )قائمة مرتبة للوحدات مع تحديد طبيعتها

 ؛(والتواصل وتقنيات اإلعالم والتواصل ووحدات اللغات
 وأسماء المتدخلين في التكوين؛ ،أسماء منسقي الوحداتو سم المنسق البيداغوجي للمسلكإ 
  التداريب ومشروع نهاية الدراسة؛وصف 
 قائمة الشركاء؛ 
 الوسائل اللوجيستيكية والمادية المتوفرة؛ 
 انعكاسات التكوين؛ 
 منافذ التكوين؛ 
 قتصادي في إعداد وتأطير التكوين؛ا -إشراك القطاع السوسيو 
 سيرة ذاتية موجزة لمنسق المسلك؛ 
 التزامات المتدخلين من خارج المعهد؛ 
 المعللة لكل من:  اآلراء 

 ؛للمسلكالمنسق البيداغوجي  -
 ؛الوحدة في المتدخلين الشعب رؤساء -
 رئيس الشعبة التي ينتمي إليها منسق المسلك؛ -
 .رئيس مجلس المؤسسة  -

استطالع رأي مجلس التنسيق، إلى السلطة الحكومية المكلفة  بعد، يقترح طلب اعتماد المسلك من طرف مجلس المؤسسة، ويوجه
 العالي قصد االعتماد. بالتعليم

  كل تعديل يمس محتوى المسلك خالل فترة االعتماد يستلزم موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 مدة االعتماد 10مس
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد خضوع المسلك للتقييم واستطالع  لدنيمنح االعتماد من 

 رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
 خالل فترة االعتماد، إجراء تقييمات سنوية للمسالك حسب اإلجراءات المحددة على مستوى المعهد.  ،يتعين

عند نهاية مدة االعتماد، إجراء تقييم ذاتي شامل لكل مسلك، يتم موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي  ،ديتعين على المعه
 بنتائجه سواء تعلق األمر بطلب تجديد االعتماد أو بعدم تجديده.

  
*  *  *
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 الضوابط الخاصة بالوحدات )و ح( -3
 

 تعريف الوحدة  1وح 
 يمكن أن تلقن بلغة واحدة لنظام التكوين. وتتكون من عنصر واحد إلى ثالثة عناصر األساسيتعد الوحدة المكون 

مادة تلقن في شكل دروس نظرية مرفقة أو غير مرفقة بأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية  عنصر الوحدة هو إماو و أكثر.أ
وتكون مختلف عناصر الوحدة مجموعة أعمال ميدانية أو مشروع،  أو هما معا، وإما نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ شكل

 .منسجمة فيما بينها
 الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات. جزءا من ويمكن لنشاط تطبيقي أن يشكل

 يمكن تدريس جزء من الوحدة عن بعد أو بالتناوب أو هما معا، وفق اإلجراءات المحددة في الملف الوصفي للوحدة. 
 

 عنوان الوحدة  2وح 
 عنوان الوحدة مضمونها وأهدافها.يعكس 

 
 الغالف الزمني 3وح 
 ساعة من التدريس والتقييم. 48 نال يقل ع لفصل دراسي واحد بغالف زمني التدريس وحدةتمتد 

 
 الدراسة نهاية مشروع 4وح 

 ادي.اقتص -سوسيووسط  إلزاميا، ويجب أن ينجز داخل المهندس للمعهد يعتبر مشروع نهاية الدراسة الخاص بمسلك سلك
 خير من سلك المهندس لمشروع نهاية الدراسة.األيخصص الفصل 

 
 التطبيقي النشاط 5وح 

 : النشاط التطبيقي عدة أشكال يمكن أن يتخذ
 ؛ تداريب   -
 مشاريع من غير مشروع نهاية الدراسة؛   -
 أعمال ميدانية؛   -
 زيارات دراسية؛   -
 في الملف الوصفي.المحددة  أشكال أخرى من أنشطة التفتح   -

 منها. ء  جز أووحدة يشكل  أنيمكن لنشاط تطبيقي 
 

 التداريب 6وح 
 يجب أن تكون التداريب المصحوبة بتقارير ومناقشة، مدمجة في إطار التكوين.

 .ترابية ةأو في إدارة أو في جماع عمومية أو مقاولة عمومية أو خاصة مؤسسةداخل يمكن إنجاز التدريب 
 .األولى األربعةخالل الفصول  األقلإنجاز تدريبين على  يتعين

    .يوم عمل مفتوح 20يستغرق التدريب في السنة مدة ال تقل عن 
 

 المشاريع 7وح 
 مشاريع مصحوبة بتقارير. إنجازيمكن، في إطار التكوين، 

.ترابية ةأو في جماع أو في إدارةعمومية أو مقاولة عمومية أو خاصة مؤسسة  يمكن إنجاز المشروع داخل المعهد أو في  
 

 انتماء الوحدة   8وح 
 تنتمي الوحدة لشعبة معينة، ويمكن لشعب أخرى أن تساهم فيها.

 
 الوحدة والفريق البيداغوجي للوحدة  منسق 9وح 

يداغوجي الذي البينتمي منسق الوحدة للشعبة التي تتبع لها الوحدة. ويتم تعيينه من طرف مدير المعهد باقتراح من الفريق 
 الوحدة. تأطير يسهر على

دة، وبتشاور بتنسيق مع الفريق البيداغوجي للوح، تقييم والمداوالت الخاصة بالوحدةيقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين وال
 البيداغوجي للمسلك، ورئيس الشعبة التي تنتمي إليها الوحدة، وذلك طيلة مدة اعتماد المسلك. مع المنسق

 .الفريق البيداغوجي للوحدة من المتدخلين في الوحدة المكلفين بالتدريس والتقييم والمداوالتيتكون 
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 الملف الوصفي للوحدة 10وح 
 ما يلي:، بالخصوص، تكون كل وحدة موضوع ملف وصفي مفصل يحدد

 العنوان؛ -
 ؛األهداف -
 الكفايات المراد تحصيلها؛ -
 تدريسها؛وصف محتوى الوحدة ومخطط  -
 عناصر الوحدة ومضامينها؛ -
 التطبيقية؛ األنشطةكيفيات تنظيم  -
 الطرق الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية الالزمة للتدريس؛ -
 طرق التقييم المناسبة؛ -
 كيفية استيفاء الوحدة؛ -
 في الوحدة؛ طريقة احتساب النقطة المحصل عليها -
 اسم منسق الوحدة؛ -

 البيداغوجي .الفريق  الئحة -
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*  *  *
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 . الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د(4
 

 تقييم المعارف  1ن د 
أنه باإلضافة  يرغ تتم عملية تقييم المعارف والمؤهالت والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق اختبار كتابي في نهاية الفصل

إلى ذلك يمكن إجراء مراقبات مستمرة طيلة الفصل على شكل روائز أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير 
ارف طرق ونوعية تقييم المع مالئمةالتدريب المنجز أو أي طريقة أخرى للمراقبة والمحددة في الملف الوصفي للوحدة، وتتم 

 ات المسالك.مع طبيعة الوحدات والفصول وخصوصي
 

 تقييم النظام  2ن د 
ليه؛ ع الطلبةويتم إطالع ، يضع المعهد نظاما لتقييم المعارف والمؤهالت والكفايات يصادق عليه من لدن مجلس المؤسسة 

طرق التقييم واإلجراءات المتخذة في حاالت الغش والتأخر والتغيب عن الدراسة، ، على الخصوص ،ويتضمن هذا النظام
 على أوراق االمتحانات. الطلبةإطالع  كيفياتيهم و

 
 نقطة الوحدة  3ن د 

قييم تأخذ الموازنة بعين االعتبار طبيعة الت تحدد نقطة الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات العناصر المكونة لها.
 الزمنية لمختلف مكونات الوحدة وكذا طبيعتها. والحصص

 من طرف الفريق البيداغوجي للوحدة ويشار إليها في الملف الوصفي للمسلك. وازنةتحدد هذه الم
 استيفاء الوحدة  4ن د 

 يتم اكتساب الوحدة إما باستيفائها أو بالمعاوضة.
طة شريطة أال تقل هذه النق ،عهديتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق النقطة الدنيا المحددة من طرف الم

 .20 على 12عن 
 

 المراقبة االستدراكية  5ن د 
 .هاؤلم يتم استيفاعدة وحدات من اجتياز مراقبة استدراكية لكل وحدة و لذي لم يتمكن من استيفاء وحدة أيسمح للطالب ا

 غير أنه ال يمكن استدراك الوحدة إال مرة واحدة خالل السنة الدراسية.
 .20على  7استدراكية بالنسبة لكل عنصر من عناصر الوحدة تقل نقطته عن يتعين على الطالب اجتياز مراقبة 

 .20على 12 الوحدة والتي تعادل أو تفوقر كية بالنقط المحصل عليها في عناصيحتفظ الطالب في المراقبة االستدرا
 .هاؤيتم استيفالم  التي المعنية يتم اجتياز المراقبة االستدراكية في نهاية الفصل الذي تبرمج فيه الوحدات

 تحدد كيفيات اعتماد نقطة االستدراك داخل نقطة الوحدة في الملف الوصفي للمسلك.
 

 لجنة المداوالت الخاصة بالفصل   6ن د 
 مسلك،والمنسق البيداغوجي لل، ممثله بصفته رئيسا أو مدير المعهد، من لمسلك ما تتشكل لجنة المداوالت الخاصة بالفصل

 مشرفين على تأطير هذه الوحدات. وأساتذةومن منسقي وحدات المسلك الملقنة خالل الفصل 
 تقوم اللجنة بعد المداوالت بحصر ما يلي:

 لوحدات ؛لالئحة الطلبة المستوفين  -
 .هم باجتياز المراقبة االستدراكيةالئحة الطلبة المسموح ل-

ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة منه،  ،طرف أعضائها تقوم لجنة المداوالت بإنجاز محضر موقع عليه من
 .ويرسل األصل إلى مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداوالت، كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج المداوالت

 للسنة العام المعدل 7ن د 
 الوصفي للملف طبقا المعنية السنة خالل الملقنة الوحدات مختلف في عليها المحصل النقط معدل للسنة العام المعدل يساوي
 .للمسلك

 
 استيفاء السنة  8ن د 
السنة في مسلك من سلك المهندس مستوفاة، وتخول الحق في التسجيل بالسنة الموالية في حالة االستجابة للشروط  رتعتب

:الثالثة التالية   
  ؛20على  12يفوق  أو للسنة يساويأن يكون المعدل العام  -   
   ؛ربع وحداتأوحدات غير المستوفاة خالل السنة أال يتجاوز عدد ال -   
.20على  7عن ال تقل أي نقطة من نقط الوحدات أ -     

 
 
 
 

.
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 السنة مداوالت لجنة 9ن د 
لمسلك، البيداغوجي لتتكون لجنة مداوالت السنة لمسلك من سلك المهندس من مدير المعهد أو ممثله بصفته رئيسا، والمنسق 

 المشرفين على تأطير هذه الوحدات. األساتذةالمسلك الملقنة خالل فصلي السنة الدراسية، ومن  ومنسقي وحدات
تقوم اللجنة بإنجاز محضر موقع عليه من طرف أعضاء اللجنة، ويتم بموجبه حصر الئحة الطلبة المستوفين للسنة طبقا 

 .الداخلي للمعهد لمقتضيات النظام
 

  السنة االحتياطية 10ن د 
 .ه للسنةئيمنح لطالب سنة احتياطية في حالة عدم استيفا أنيمكن لمدير المعهد، باقتراح من لجنة مداوالت السنة 

 .أولية بصفةخالل السنة االحتياطية، يكون الطالب ملزما بمتابعة الوحدات غير المستوفاة 
ه يمكن له نإالسنة، ف ءالستيفا األخرىاستجابته للشروط  الستيفاء السنة، دونفي حالة حصول الطالب على المعدل العام 

 بعض وحدات السنة الموالية مع العمل على االستجابة لشروط استيفاء السنة الفارطة. أوالتسجيل في جميع 
 ليس للطالب الحق إال في سنة احتياطية واحدة خالل سلك المهندس. 
 

 الخامس للفصل العام المعدل 11ن د 
 الفصل. هذا خالل الملقنة الوحدات مختلف في عليها المحصل النقط معدل للفصل الخامس العام المعدل يساوي

 
 الفصل الخامس استيفاء 12ن د

 يتم استيفاء الفصل الخامس من مسلك سلك المهندس في حالة االستجابة للشروط الثالثة التالية:
 ؛20 على12يفوق أن يكون المعدل العام للفصل الخامس يساوي أو  -     
 وحدتين؛   الوحدات غير المستوفاة في الفصلأال يتجاوز عدد  -     
 .20 على 7عن أ ال تقل أي نقطة من نقط الوحدات  -   
 الدراسة نهاية مشروع استيفاء 13ن د
 .للمسلك الوصفي الملف في المحدد السقف تفوق أو تساوي نقطة على الطالب حصل إذا الدراسة نهاية مشروع استيفاء يتم

 
 الدبلوم على الحصول 14ن د 

 في حددم كما هو فصل الخامس ومشروع نهاية الدراسةوالثانية وال األولىيحصل الطالب على الدبلوم إذا استوفى السنتين 
 .للمسلك الوصفي الملف

 طرف المعهد.تحدد طرق احتساب المعدل المتوازن من 
 

 المسلك مداولة لجنة 15ن د 
تتكون لجنة المداوالت الخاصة بتسليم الدبلوم، بالنسبة لكل مسلك، من مدير المعهد أو ممثله، بصفته رئيسا، والمنسق 

 المشرفين على تأطير هذه الوحدات. األساتذةومن منسقي وحدات المسلك، ومن  البيداغوجي للمسلك،
المداوالت، بإعداد محضر المداوالت، وحصر الئحة الطلبة المقبولين للحصول على الدبلوم وتحديد وتقوم اللجنة، بعد 

 الميزات.
يجب التأشير على محضر المداوالت من طرف أعضاء اللجنة، ثم تبليغه إلى رئيس الشعبة التي ينتمي إليها منسق المسلك، 

 المعهد، قصد إعالم الطلبة به. وإرساله إلى مدير
 

 الشهادة  16ن د
ال يحق للطالب الذي لم يستوف سنة، ولم يتمكن من استيفاء السنة االحتياطية، إعادة التسجيل في مسلك من سلك المهندس 

 ويمكنه تسلم شهادة تثبت حالة السنوات والوحدات المستوفاة. بالمعهد،
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ق1 ج مشتفك لوزي1  لصناعة و لتجاجة و القتصاد  ألخض1 و ل1قمي)

و لتكوين  ملنهي) وزي1  لتفبية  لوطنية  لدى  و لوزي1  ملنتدب 

بالتعليم  لعالي) و لبحث  لعلمي  ملكلف  و لتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي جقم)1).  31)صادج في) ))من جبيع  آلخ1))    

)1 )ديسمبف)1)1)()بتغييف  لق1 ج  ملشتفك لوزي1  لتفبية  لوطنية)

و لتعليم  لعالي وتكوين  ألط1 و لبحث  لعلمي ووزي1  لصناعة)

19. 89)) لصادج في  و لتجاجة و لتكنولوريات  لحد5ثة جقم)

كيفيات) بتحد5د  ()(119 نورمبف) (( (    31 ذي  لحجة) (6

 نتخاب  ألعضاء) ملنتخبين بمجالس معاهد مجموعة  ملعهد)

 لعالي للتجاجة وإد جة  ملقاوالت.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  والوزير 

العالي  بالتعليم  العلمي املكلف  العالي والبحث  والتعليم 

والبحث العلمي،

بعد االطالع على القرار املشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي)

وتكوين األطر والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات)

الحديثة رقم)2894.09)الصادر في)6)ذي الحجة)1430 )24)نوفمبر)2009()

املنتخبين بمجالس معاهد مجموعة) انتخاب األعضاء) بتحديد كيفيات 

املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت)؛

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،

قررا ما يلي :

املادة األولى

القرار) من  و5) األولى  املادتين  مقتضيات  التالي،) النحو  على  تغير،)

املشترك املشار إليه أعاله رقم)2894.09)الصادر في)6)ذي الحجة)1430 

)24)نوفمبر)2009():

»املادة األولى).)-)يحدد عدد املمثلين املنتخبين بالنسبة لكل إطار من)

»هيئة األساتذة بمجالس معاهد مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة)

»املقاوالت كما يلي):

» - أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي بالنسبة لكل 

»معهد ؛

» - أربعة ممثلين منتخبين عن األساتذة املؤهلين بالنسبة لكل معهد ؛

املساعدين  العالي  التعليم  أساتذة  عن  منتخبين  ممثلين  أربعة   -  «
»واألساتذة املساعدين واملساعدين وفئات املوظفين أو املستخدمين 
الوقت  كامل  التدريس  مهام  يزاولون  الذين  معهد  لكل  »بالنسبة 

»باملعهد.

»املادة)5.)-)يجب على كل ناخب،).......................)الئحة الناخبين.

»وال يمكن)........................)أكثر من):

» - أربعة أسماء مترشحين يتم انتخابهم فيما يتعلق بممثلي أساتذة 
»التعليم العالي ؛

» - أربعة أسماء مترشحين يتم انتخابهم فيما يتعلق بممثلي األساتذة 
»املؤهلين ؛

» - أربعة أسماء مترشحين يتم انتخابهم فيما يتعلق بممثلي أساتذة 
واملساعدين  املساعدين  واألساتذة  املساعدين  العالي  »التعليم 
»وفئات املوظفين أو املستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس 

»كامل الوقت باملعهد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

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

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ج لوزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث)
 3 13.(1 جقم) باسم  لحكومة   لعلمي،) لناطق  ل1سمي 
بتغييف) ()(1(1 ديسمبف) ((((     ( رمادى  ألولى) (7 صادج في)
   36 1 .)11)) لصادج في) ))من شعبان) وتتميم  لق1 ج جقم)
بتطبيق  مل1سوم جقم) 3 .3 .)) لصادج في) ()(1 1 5ونيو) (9(
بتحد5د  لش1وط و ملسط1ة) ()(1 1 أب1يل) ((7(   36 8)جر )

 لخاصة بمنح معادلة شهاد ت  لتكوين  ملنهي.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.18.65)الصادر في)8)جمادى األولى)1439 
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
رقم)2002.15)الصادر في)21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()بتطبيق)
()2015 1436 )27)أبريل) 8)رجب) 2.13.131)الصادر في) املرسوم رقم)
بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين)

املنهي،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 2002.15 5)من القرار رقم) املادة) تغير وتتمم،)على النحو التالي،)

الصادر في)21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()املشار إليه أعاله):

5.)-)يتم اختيار أعضاء)اللجان القطاعية من الئحة تعدها) »املادة)

باقتراح من مؤسسات) املنهي،) بالتكوين  املكلفة  الحكومية  »السلطة 

»التكوين املنهي العمومي ومؤسسات التكوين املنهي الخاص والجمعيات)

»املهنية املعنية.

»يعين أعضاء)اللجان القطاعية بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة)

»بالتكوين املنهي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.«

املادة الثانية

تغير وتتمم ميادين التكوين التي تختص بها اللجان القطاعية حسب)

القطاعات اإلنتاجية امللحقة بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي رقم)2002.15)الصادر في)21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()

املشار إليه أعاله كما هو مبين في امللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء :  سعيد أمزازي.

*

*  *
»ملحق

 «مياد5ن  لتكوين  لتي تختص بها  للجان  لقطاعية

«حس   لقطاعات  إلنتارية

 ملياد5ن لقطاع

ل و
األ

ع 
طا

لق
ا

الفالحة والغابات والصيد 

البحري

تربية املوا�ضي

اإلنتاج النباتي

املياه والغابات

تسيير املقاوالت الفالحية

الصيد البحري

امليكانيك البحرية

صناعة منتجات الصيد البحري

صيانة سفن الصيد

تربية األحياء البحرية

)الباقي ال تغيير فيه.(

و لبحث) و لتعليم  لعالي  و لتكوين  ملنهي  لوزي1  لتفبية  لوطنية  ق1 ج 

3 1 .(1 جقم) باسم  لحكومة    لعلمي،) لناطق  ل1سمي 

بتغييف) ()(1(1 ديسمبف) ((((     ( رمادى  ألولى) (7 في) صادج 

وتتميم ق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتعليم  لعالي وتكوين  ألط1)

و لبحث  لعلمي جقم)381.16)) لصادج في)3))من جمضان)7)   

)6 )أكتوب1)116)()بشأن تنظيم  متحانات نيل شهادة  لبكالوجيا.

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)2385.06)الصادر في)23)من رمضان)1427 

)16)أكتوبر)2006()بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا،)كما)

وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املادتين)4)و)16)من قرار)

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي)

()2006 )16)أكتوبر)  1427 من رمضان) (23 الصادر في) رقم)2385.06)

املشار إليه أعاله):

»املــادة)4.)-)تشتمل البكالوريا على الشعب واملسالك التالية):

»أوال):)شع  ومسالك بكالوجيا  لتعليم  لعام):

«*)شعبة التعليم األصيل،)وتشمل املسلكين التاليين):

 ......................................................................................  »

«* شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك اآلداب)؛

»)-))مسلك اآلداب)-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))املسالك الدولية لآلداب)-)خيار فرنسية)..........................)

»)-)خيار إسبانية)؛

»)-))مسلك العلوم اإلنسانية)؛

»)-))مسلك العلوم اإلنسانية)-)خيار رياضة ودراسة)؛
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»)-))املسالك الدولية للعلوم اإلنسانية)-)خيار فرنسية)..........)

»-)خيار إسبانية.

«* شعبة العلوم التجريبية،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك العلوم الفيزيائية)؛

»)-))املسالك الدولية للعلوم الفيزيائية)-)خيار فرنسية)..........)

»-)خيار إسبانية)؛

»)-))مسلك علوم الحياة واألرض)؛

»)-))مسلك علوم الحياة واألرض))-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))املسالك الدولية لعلوم الحياة واألرض)-)خيار فرنسية).....))

»-)خيار إسبانية)؛

»)-)مسلك العلوم الزراعية.

«* شعبة العلوم الرياضية،)وتشمل املسالك التالية):

 ........................................................................................»

»ثانيا):)شع  ومسالك بكالوجيا  لتعليم  لتكنولوجي):

«* شعبة العلوم االقتصادية والتدبير،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك العلوم االقتصادية)؛

»)-))مسلك العلوم االقتصادية)-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))مسلك علوم التدبير املحاسباتي)؛

»)-))مسلك علوم التدبير املحاسباتي)-)خيار رياضة ودراسة.

«* شعبة العلوم والتكنولوجيات،)وتشمل املسلكين التاليين):

........................................................................................................ »

)الباقي ال تغيير فيه(.

-)يمكن أن يشارك في امتحانات البكالوريا املنصوص) (.16 »املــادة)

»عليها في املادة)2)أعاله):

«1)-)بصفة مترشحين رسميين):

............................................................................................................ »

«2)-)بصفة مترشحين أحرار):

»املترشحون).....................................)الحصول فيها على هذه الشهادة.

رياضة خيار  البكالوريا  مسالك  أحد  في  للترشيح  بالنسبة   »أما 

 »ودراسة املشار إليها في املادة)4)أعاله،)فيشترط إنهاء)الدراسة بالسلك

 »الثانوي اإلعدادي في خيار رياضة ودراسة،)منذ ما ال يقل عن سنتين

»من سنة الترشيح.

»ويحدد العدد األق�ضى)...............)في احتسابها ابتداء)من دورة)2015.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

والتعليم) الوطنية  التربية  وزير  بقرار  امللحقة  الجداول  تتمم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي املشار إليه أعاله رقم)2385.06

بالجداول) (،)2006 )16)أكتوبر)  1427 رمضان) من  (23 في) الصادر 

املرفقة بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*           *
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ملحق

 بق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،) لناطق  ل1سمي باسم  لحكومة

 جقم)1). 1 3) لصادج في)7)رمادى  ألولى))    ))))ديسمبف)1)1))

 بتغييف وتتميم ق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتعليم  لعالي وتكوين  ألط1 و لبحث  لعلمي

 جقم)381.16)) لصادج في)3))من جمضان)7)   )6 )أكتوب1)116))

بشأن تنظيم  متحانات نيل شهادة  لبكالوجيا

«

«

«

«
«

«

«

«
«

«
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و لعلوم  إلنسانية)) ملتفشحون  ألح1 ج(
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 3 11.(1 ق1 ج لوزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،) لناطق  ل1سمي باسم  لحكومة جقم)

بتغييف وتتميم ق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتعليم  لعالي وتكوين) ()(1(1 )    ))))ديسمبف) 7)رمادى  ألولى) صادج في)

116)()بشأن تنظيم  متحانات نيل) 7)   )6 )أكتوب1) 3))من جمضان) 16. 38)) لصادج في)  ألط1 و لبحث  لعلمي جقم)

شهادة  لسلك  إلعد دي.

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

في) الصادر  (2384.06 العلمي رقم) العالي وتكوين األطر والبحث  التربية الوطنية والتعليم  بعد االطالع على قرار وزير 

23)من رمضان)1427 )16)أكتوبر)2006()بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي،)كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

13)من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر) 5)و) 3)و) تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد)

والبحث العلمي رقم)2384.06)الصادر في)23)من رمضان)1427 )16)أكتوبر)2006()املشار إليه أعاله):

»املــادة)3.)-)تحدد مواد امتحانات).....................................)وفق الجداول رقم)1))أ()و)1))أ()املكرر و)1))ب()املرفقة بهذا القرار.

»وتحدد مواد امتحانات)..................................................)وفق الجداول رقم)2))أ()و)2))أ()املكرر و)2))ب()املرفقة بهذا القرار.

»وتجرى)......................................................................................................................................)بالتعليم الثانوي اإلعدادي.«

االمتحان مواد  ضمن  ودراسة،) رياضة  لخيار  بالنسبة  الريا�ضي  والتكوين  البدنية،) التربية  اختبارا  يعتبر  (- (.5 »املادة) ( 

»الكتابي).......................................................)املستمرة.)وتدخل نقطهما في حساب)...................................................)املستمرة.«

»املادة)13.)-)بالنسبة للمترشحين الرسميين):

..........................................................................................................................................................................................................»

»بالنسبة للمترشحين األحرار):

»يعد ناجحا).............................................................................................................................)من التعليم الثانوي اإلعدادي.

»ولحساب)...........................................................................................................................................)لختام السنة الدراسية.

»وتدخل في حساب املعدل النهائي).......................)املحددة في الجداول رقم)2))أ()و)2))أ()املكرر و)2))ب()املرفقة بهذا القرار.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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)الجدول ال تغيير فيه.(
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 ق1 ج لوزي1  لد خلية جقم  ).371 صادج في 1) من رمادى  آلخ1ة )    )8 ربف 15  )1)( بتحد5د تاجيخ إر1 ء  نتخابات

رزئية وتكميلية النتخاب أعضاء مجالس رماعية

وزير الداخلية،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)59.11)املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

 رقم)1.11.173)بتاريخ)24)من ذي الحجة)1432 )21)نوفمبر)2011( كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املواد)2)و)7)و)134)و)139

و)153)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402)الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه،)بحسب العماالت واألقاليم،)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره)؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)2796.15)الصادر في)12)من شوال)1436 )29)يوليو)2015()بتحديد الدوائر االنتخابية التابعة)

للجماعات التي ينتخب أعضاء)مجالسها عن طريق االقتراع الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يدعى ناخبو الدوائر االنتخابية الجماعية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار يوم الخميس)25)مارس)2021 ،)كل فيما)

يخصهم،)النتخاب أعضاء)عن دوائرهم االنتخابية.

املادة الثانية

يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه بمقر السلطة اإلدارية املحلية ابتداء)من يوم اإلثنين)8)مارس)2021،)إلى غاية)

الساعة الثانية عشرة))12()من زوال يوم الخميس)11)مارس)2021.

املادة الثالثة

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الجمعة)12)مارس)2021،)وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة))12()ليال)

من يوم األربعاء)24)مارس)2021.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من جمادى اآلخرة)1442 )8)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 ردول ملحق بق1 ج وزي1  لد خلية جقم) ).371) لصادج في)1))من رمادى  آلخ1ة))    )8)ربف 15) )1))
بتحد5د تاجيخ إر1 ء) نتخابات رزئية وتكميلية النتخاب أعضاء)مجالس رماعية

عدد  ملقاعدجقم  لد ئ1ة  النتخابية لجماعة إلقليم

أكلمام أزكزاخنيفرة

2
1

)املقعد املخصص للنساء( 

3
1

)املقعد املخصص للنساء( 

41

61

81

91

101

11
1

)املقعد املخصص للنساء(

131

لعوناتسيدي بنور

11

41

51

61

71

81

91

10
2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

11
1

)املقعد املخصص للنساء(

121

131

141

161

171

191

211

221

231
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عدد  ملقاعدجقم  لد ئ1ة  النتخابية لجماعة إلقليم

اكرفروانالحوز

11

21

41

6
2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

81

9
2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

111

121

131

11تيسراستارودانت
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    ( رمادى  آلخ1ة) من  ( 3 في) صادج  ((.( .1( جقم) م1سوم 
بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي بالفصل) 5نا15) )1)() ((7(
للملك  لغابوي) تابعة  أجضية  لقطع  عن  لنظام  لغابوي 
ملكها  لعمومي،) إلى  ثم  للدولة  إلى  مللك  لخاص  وبضمها 
) لكبيف) قصد تهيئة  لط1يق  لد ئ1ي  لشمال  لش1قي ألكاد15)
) لشط1ين  ألول و لثاني()بعمالتي أكاد15)-)إد وتنان وإنزكان)-)

آ5ت ملول.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشريف الصادر   بناء)
)10)أكتوبر)1917()املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما تم)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.58.1371)الصادر في)29)من ذي القعدة)1378
رأيها في حالة) بتحديد تأليف اللجنة املكلفة بإبداء) ()1959 يونيو) (6(

فصل أمالك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()في شأن اختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

وبعد االطالع على طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

وعلى محاضر اللجنة اإلدارية املختصة املنصوص عليها في املرسوم)
يونيو (27 التي اجتمعت بتاريخ) املشار إليه أعاله،) (2.58.1371  رقم)
 و)10)أكتوبر)2019)بمقر عمالة أكادير)-)إدا وتنان وبتاريخ)31)أكتوبر)2019

بمقر عمالة إنزكان)-)آيت ملول)؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة)؛

وعلى محاضر اللجنة اإلدارية للخبرة التي اجتمعت بتاريخ)11)سبتمبر)
 و)18)أكتوبر)2019  بمقر عمالة أكادير)-)إداوتنان وبتاريخ)31)أكتوبر)2019

بمقر عمالة إنزكان)-)آيت ملول)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات،)وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

- أكادير) ماسة عامل عمالة  (- والي جهة سوس)  وبعد استشارة 
إداوتنان وعامل عمالة إنزكان)-)آيت ملول،

رسم ما يلي):

املادة األولى

 يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطع
األرضية البالغ مساحتها اإلجمالية)62)هكتارا و)83)آرا و)22)سنتيارا،)
 09/36878 عدد) التحفيظ  مطلب  موضوع  مسكينة  لغابة  التابعة 
جماعتي) بتراب  سنتيارا() (89 و) آرا  (70 و) هكتارا  (54 مساحة) )على 
)على) أدمين) ولغابة  إداوتنان  (- أكادير) عمالة  والدراركة،) أكادير 

 مساحة)8)هكتارات و)12)آرا و)33)سنتيارا()موضوع الرسم العقاري
عدد)60/50322)بتراب جماعتي التمسية وآيت ملول،)عمالة إنزكان)-)
آيت ملول،)وذلك قصد تهيئة الطريق الدائري الشمال الشرقي ألكادير)

الكبير))الشطرين األول والثاني(.

عالوة على ذلك،  وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة،)
في التصاميم التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تضم القطع األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى)
أعاله إلى امللك الخاص للدولة ثم إلى ملكها العمومي.

املادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطع األرضية موضوع الفصل في ثمن)
إجمالي)28.274.490,00)درهما.

املادة الرابعة

تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)القيمة التجارية)
املشار إليها في املادة الثالثة أعاله إلى صندوق إعادة توظيف أمالك)

الدولة))سطر املياه والغابات املخصص القتناء)أراض للتشجير(.

املادة الخامسة

مصاريف) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  تتحمل 
تعويض السكان ذوي حقوق االنتفاع بالقطع الغابوية املذكورة في)
املادة األولى أعاله املعترف لهم بها بمقت�ضى الظهير الشريف الصادر)
في)8)شعبان)1343 )4)مارس)1925()املتعلق بوقاية غابات شجر أركان)

وبتحديدها.

املادة السادسة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووزير الداخلية)
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص خاصة
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م1سوم جقم) 1.93).))صادج في)9 )من رمادى  آلخ1ة))    )))ربف 15) )1)()بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي  لقيام بإنجاز)

مش1وع  ل1بط  ملباش1 بين خطي راس وردة ووردة  لحدود  لجز ئ1ية وبنزع ملكية  لقطع  ألجضية  لالزمة لهذ   لغ1ض)

بعمالة وردة)-)أنجاد.

رئيس الحكومة،

 بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري الذي أجري فيما بين)3)فبراير و)2)أبريل)2016)بمكاتب جماعة وجدة بعمالة وجدة)-)أنجاد)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي القيام بإنجاز مشروع الربط املباشر بين خطي فاس وجدة ووجدة الحدود الجزائرية بعمالة)

وجدة)-)أنجاد.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 

امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

جماعة وجدة،)عمالة وجدة)-)أنجاد)

جماعة وجدة،)عمالة وجدة)-)أنجاد)

جماعة وجدة،)عمالة وجدة)-)أنجاد)

جماعة وجدة،)عمالة وجدة)-)أنجاد)

أجقام  لقطع)

 ألجضية

م1 رعها)

 لعقاجية
مالحظاتأسماء) ملالك أو  ملف1وض أنهم كذلك

 ملساحة

هـ آج س
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    ( رمادى  آلخ1ة) من  ( 9 في) صادج  جقم)  1.9).)) م1سوم 

لل1سم) تابعة  أجضية  قطعة  بضم  5ق�ضي  ربف 15) )1)() (((

76 3 /7 )من ملك  لدولة  لخاص إلى ملكها)  لعقاجي عدد)

 لعام  ملينائي،)بمد5نة ط1را5ة من أرل توسيع  لوعاء) لعقاجي)

مليناء)ط1را5ة.

رئيس الحكومة،

1332 شعبـــــان) (7 فـــــي) الصــــادر  الشـــريف  الظهير  علــى   بنـــــاء)

)فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

القطعة) املينائي  العام  ملكها  إلى  الخاص  الدولة  ملك  من  تضم 

األرضية التابعة للرسم العقاري عدد)17/13176،)مساحتها اإلجمالية)

07)ه)23)آر)14)س،)كائنة بمدينة طرفاية،)واملرسومة حدودها بلون)

أحمر في التصميم املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  ماجاء) بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

    ( رمادى  آلخ1ة) من  ( 9 في) صادج  ((.(1.919 جقم) م1سوم 

)))ربف 15) )1)()باملو رقة على  لتصميم و لنظام  ملتعلق به)
 ملوضوعين لتهيئة قطاع تيكنوبوليس بجماعتي سال و لسهول)

بعمالة سال وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

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 تغييره وتتميمه)؛

 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)23)أكتوبر)2020)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سال وجماعة السهول)

خالل الفترة املمتدة من)9)نوفمبر إلى غاية)9)ديسمبر)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة سال املجتمع خالل دورته االستثنائية)

املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة السهول املجتمع خالل دورته االستثنائية)

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2020)؛

بدراسة) املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)29)ديسمبر)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام املتعلق به) (AURS 01/2020 يوافق على التصميم رقم)

املوضوعين لتهيئة قطاع تيكنوبوليس بجماعة سال وجماعة السهول)

بعمالة سال وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى رئي�ضي مجل�ضي جماعتي سال والسهول،)كل واحد منهما)

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

    ( رمادى  آلخ1ة) من  ( 9 في) صادج  ((.( . 3 جقم) م1سوم 
بتجد5د إعالن  ملنفعة  لعامة  لتي تق�ضي) ربف 15) )1)() (((
ببناء) لط1يق  لس1يع  ل1 بط بين تيزنيت و لعيون مقطع و د)
دجعة)-)و د  لو ع1 من ن.ك)111+87  )إلى ن.ك)99+111)  

بإقليم طانطان  ملقطع)3)بوال5ة رهة كلميم)-)و د نون.

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 رجـب) (2 فــــي) الصـــــادر  (2.82.382 رقـــم) املــرســـــوم  وعـلى 
)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله)؛

الصادر في فاتح ربيع (2.18.821  وبعد االطالع على املرسوم رقم)
تق�ضي) العامة  املنفعة  أن  بإعالن  ()2018 نوفمبر) (9(  1440 األول)
 ببناء)الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة)-
واد الواعر من ن.ك)000+1187)إلى ن.ك)000+1299)بإقليم طانطان)

املقطع)3)بوالية جهة كلميم)-)واد نون)؛

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 درعة)-)واد الواعر من ن.ك)1187+000 
- بوالية جهة كلميم) (3 بإقليم طانطان املقطع) (1299+000  إلى ن.ك)
واد نون،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

1/100.000)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)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

    ( رمادى  آلخ1ة) من  ( 9 في) صادج  ((.( . 8 جقم) م1سوم 

بتجد5د إعالن  ملنفعة  لعامة  لتي تق�ضي) ربف 15) )1)() (((

ب1شيد عبف) (- بإعادة تهيئة مدخل  لط1يق  لسياج تيط مليل)

 لط1يق  لجهوية جقم)1 3،)بوال5ة رهة  لد ج  لبيضاء)-)سطات.

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 فــــي) الصــــادر  (2.82.382 رقـــم) املــرســــوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

من (22 في) الصادر  (2.18.543 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

شوال)1439 )6)يوليو)2018()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإعادة)

تهيئة مدخل الطريق السيار تيط مليل)-)برشيد عبر الطريق الجهوية)

رقم)315،)بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

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 بإعادة تهيئة مدخل الطريق)

بوالية (315 الجهوية رقم) الطريق  برشيد عبر  (-  السيار تيط مليل)

جهة الدار البيضاء)-)سطات،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميم)

املوقعي ذي املقياس)1/20.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

    ( رمادى  آلخ1ة) من  في) )) صادج  جقم) 1. ).)) م1سوم 
ببناء تق�ضي  أن  ملنفعة  لعامة  بإعالن  ربف 15) )1)() ( ( 
إلى ((1+861 ن.ك) من  ب1شيد  (- مليل) تيط    لط1يق  لسياج 
ن.ك)811+9))بإقليم مد5ونة وعمالة مقاطعات موالي جشيد)

بوال5ة رهة  لد ج  لبيضاء)-)سطات.

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 رجـب) (2 فــــي) الصــــادر  (2.82.382 رقـــم) املــرســــوم  وعلى 

)16)أبريل)1983( في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

- الطريق السيار تيط مليل)  يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

برشيد من ن.ك)860+25)إلى ن.ك)850+29)بجماعة الهواريين بإقليم)

في) املبين  املخطط  وذلك حسب  ومقاطعات موالي رشيد،) مديونة 

التصميم املوقعي ذي املقياس)1/50.000)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)21)من جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ج لوزي1  لشغل و إلدماج  ملنهي جقم 1).3138 صادج في 8) من جبيع  آلخ1 )    )   ديسمبف 1)1)( باعتماد وتجد5د  عتماد 

هيئات مل1 قبة أرهزة  ل1رع ماعد   ملصاعد وج رعات  ألثقال

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على القرار الصادر في)25)من صفر)1373 )3)نوفمبر)1953()املتعلق بتحديد شروط اعتماد األشخاص والهيئات ملراقبة)

أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات األثقال)؛

باعتماد) ()2018 )28)ديسمبر)  1440 20)من ربيع اآلخر) الصادر في) (3949.18 ( وعلى قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم)

وتجديد اعتماد هيئات ملراقبة أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات األثقال)؛

وعلى الطلبات املقدمة من طرف الهيئات املعنية باألمر)؛

 1373 من صفر) (25 في) الصادر  أعاله  املذكور  القرار  من  (3 املادة) في  عليها  املنصوص  اللجنة  رأي  على  االطالع  وبعد 

)3)نوفمبر)1953(،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد الهيئات اآلتية إلى غاية)31)ديسمبر)2022)ملراقبة أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات األثقال):

 ملادة  لثانية.)-)5جدد  عتماد  لهيئات  آلتية إلى غا5ة) 3)ديسمبف)))1))مل1 قبة أرهزة  ل1رع ما عد   ملصاعد وج رعات  ألثقال):

.
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املادة الثالثة.)-)يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء)من فاتح يناير)2021.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1442 )14)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء :  محمد أمكراز.

الدار) (،14 رقم) الشقة  (،3 الطابق) تاشفين،) ابن  شارع  (،201 ب) مقره 

البيضاء.

عمارة)) (،GH6C الكائن مقرها باملجموعة السكنية دليلة،) (،EXPERT GPL
11،)رقمGH6(،4،)بنسودة)-)فاس,

الكائن مقرها بزاوية شارع املقاومة واملختار) (،S2G TEST INDUSTRIEL

السو�ضي،)رقم)899،)الحسنية)1،)املحمدية.

اوالد) (،2 رقم) (،5 الكائن مقرها بزاوية شارع القدس والزنقة) (،OCIRIG
الطالب،)عين الشق)-)الدار البيضاء.

 SOCIETE MAROCAINE DE CONTROLE ET PREVENTION II
II،)زنقة اللوح) 5،)عمارة فجوي،)زاوية) الكائن مقرها ب) (،)SOMACEP(II(

وشارع مكة،)الطابق)2،)العيون.

INDUSCONTROLES SERVICES،)الكائن مقرها بشارع يعقوب املنصور،)
إقامة البيضاء،)عمارة ب،)الطابق الثاني،)رقم)23،)املعاريف،)الدار البيضاء.
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ق1 ج لوزي1  لفالحة و لصيد  لبح1ي و لتنمية  لق1وية و ملياه و لغابات)

جقم) ).9)صادج في)1))من رمادى  ألولى))    ) )5نا15) )1)) 

5ق�ضي بتسليم قطعة رالحية من أمالك  لدولة  لخاصة ألحد)

وجثة  ملمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

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

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

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

القانونية)؛

أبريل (10  وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد بحباح القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  الفارسية  بتجزئة  املحدثة  (26 رقم) الخاصة 

سطات،) بإقليم  السكامنة  بجماعة  »الفارسية«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1442 )4)يناير))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ج لوزي1  لفالحة و لصيد  لبح1ي و لتنمية  لق1وية و ملياه و لغابات)

جقم) ).1 )صادج في)1))من رمادى  ألولى))    ) )5نا15) )1)) 

5ق�ضي بتسليم قطعة رالحية من أمالك  لدولة  لخاصة ألحد)

وجثة  ملمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

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

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

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

القانونية)؛

أبريل (10  وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد حميد حيسان القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)48)املحدثة بتجزئة العنبرية))والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة) بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،) »العنبرية«) الزراعي)

2.76.647 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيه   سابقا 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1442 )4)يناير))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1 ج لوزي1  لفالحة و لصيد  لبح1ي و لتنمية  لق1وية و ملياه و لغابات)

جقم) ).  )صادج في)1))من رمادى  ألولى))    ) )5نا15) )1)) 

5ق�ضي بتسليم قطعة رالحية من أمالك  لدولة  لخاصة ألحد)

وجثة  ملمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

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

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

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

القانونية)؛

26)نوفمبر  وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)18)ديسمبر)2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة الغضفة بلعطار القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)37)املحدثة بتجزئة العنبرية))والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة) بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،) »العنبرية«) الزراعي)

 2.76.647 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا 

الصادر في)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1442 )4)يناير))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ج لوزي1  لفالحة و لصيد  لبح1ي و لتنمية  لق1وية و ملياه و لغابات)

جقم) ).) )صادج في)1))من رمادى  ألولى))    ) )5نا15) )1)) 

5ق�ضي بتسليم قطعة رالحية من أمالك  لدولة  لخاصة ألحد)

وجثة  ملمنوحة له سابقا بإقليم ب1شيد.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

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

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

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

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

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

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

)29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 

)4)فبراير)1985()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات)؛

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

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة بتاريخ)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  السفياني  ربيعة  السيدة  تسلم 

والواقعة) معاشو  ابن  بتجزئة  املحدثة  (15 رقم) الخاصة  الدولة 

بإقليم) معاشو  ابن  بجماعة  »املعاشية«) الزراعي) اإلصالح  بتعاونية 

على املرسوم املشار إليه أعاله) املسلمة سابقا لزوجها بناء) برشيد،)

رقم)2.83.670)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405 )4)فبراير)1985(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1442 )4)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ((1(1 ديسمبف) (31(     ( من رمادى  ألولى) ( 1 صادج في) (3(96.(1 جقم) مق1ج لوزي1  لتجهيز و لنقل و للوريستيك و ملاء)

بإقليم) (38+(67 إلى ن.ك) (1+111 9)من ن.ك) بالتخلي عن ملكية  لقطع  ألجضية  لالزمة لتثنية  لط1يق  لوطنية جقم)

مد5ونة بوال5ة رهة  لد ج  لبيضاء)-)سطات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.18.544)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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.698)الصادر في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية)

الطريق الوطنية رقم)9)من ن.ك)000+5)إلى ن.ك)267+38)بإقليم مديونة)؛

وعلى البحث اإلداري الذي أجري من)22)يناير إلى)23)مارس)2020)بمكاتب جماعة املجاطية أوالد الطالب بإقليم مديونة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الوطنية رقم)9)من ن.ك)000+5)إلى ن.ك)267+38)بإقليم مديونة)

بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات،)املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق)

بأصل هذا املقرر):
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 أجقام  لقطع

م1 رعها  لعقاجية ألجضية
 أسماء) ملالك أو  ملف1وض أنهم  ملالك

وعناوينهم

 ملساحة باملتف

 مل1بع
 ملالحظات

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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3(18.(1 أنجاد جقم) (-  ق1 ج لو لي رهة  لش1ق عامل عمالة وردة)

صادج في)7)رمادى  ألولى))    ))))ديسمبف)1)1)()باملو رقة)

تنمية  لكتلة) مخطط  بإق1 ج  رجيج  إقليم  عامل  ق1 ج  على 

 لعم1 نية  لق1وية مل1كز معتفكة بجماعة معتفكة بإقليم رجيج.

والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد،

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

ذي الحجة)1379 )25)يونيو)1960()بتوسيع نطاق العمارات القروية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

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

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

)23)سبتمبر)2015()؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكتلة) يوافق على قرار عامل إقليم فجيج املقر ملخطط تنمية 
فجيج) بإقليم  معتركة  بجماعة  معتركة  ملركز  القروية  العمرانية 

.)01/AUO/PDAR/2018(املخطط رقم(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بوجدة في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر)2020(.
اإلمضاء : معاذ الجامعي.

*
*  *

ق1 ج لعامل إقليم رجيج بإق1 ج مخطط
تنمية  لكتلة  لعم1 نية  لق1وية مل1كز معتفكة

بجماعة معتفكة بإقليم رجيج

عامل إقليم فجيج،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)
ذي الحجة)1379 )25)يونيو)1960()بتوسيع نطاق العمارات القروية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من جمادى األولى)1442 )30)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

جماعة املجاطية أوالد الطالب،)إقليم مديونة)

أ

أ

جماعة املجاطية اوالد الطالب،)إقليم مديونة)
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البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)19)ديسمبر)2019)؛

 وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ

14)فبراير)2020)؛

وعلى مقرر مجلس جماعة معتركة خالل دورته العادية املنعقدة)

بتاريخ)3)فبراير)2020)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)6)يوليو إلى)6)أغسطس)2020 

بمقر الجماعة السالفة الذكر)؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املختلطة خالل اجتماعها املنعقد بمقر)
الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز معتركة بجماعة)

معتركة بإقليم فجيج))املخطط رقم)AUO/PDAR/2018/01()امللحق)
بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 

1)1)()5ق�ضي بتخطيط حدود) أكتوب1) ((6(    ( 9)جبيع  ألول) 1).)1 ))صادج في) قـــ1 ج ل1ئيس مجلس رماعة بني دج ج جقم)

 لط1ق  لعامة بفتح  لط1يق  لد ئ1ية لجماعة بني دج ج بعمالة وردة)-)أنجاد وبتعيين  لقطع  ألجضية  مل1 د نزع ملكيتها)

لهذه  لغا5ة.

رئيس مجلس جماعة بني درار،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (7.81  وعلى القانون رقم)

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

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

)17)يونيو)1992()؛

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

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

إليه أعاله)؛

وعلى مداولة مجلس جماعة بني درار خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)22)ديسمبر)2015)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من)28)سبتمبر إلى)28)نوفمبر)2016)بجماعة بني درار)؛

وبعد استشارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة بفتح الطريق الدائرية لجماعة بني درار بعمالة وجدة)-)أنجاد.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك،)ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض،)كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق)

بأصل هذا القرار،)واملبينة في الجدول التالي):
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 أجقام  لقطع  ألجضية
م1 رعها  لعقاجيةفي  لتصميم

 مساحتها
أسماء)وعناوين  ملالكين  ملفتفضينباملتف م1بع
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املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني درار في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : اليزيد بنعربية.

94
95
96
97
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نصوص خاصة

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج

ق1 ج لوزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر1يقي و ملغاجبة  ملقيمين)
    ( رمادى  ألولى) من  ((( في) صادج  جقم) ).1)) بالخاجج 
)6)5نا15) )1)()بتتميم ق1 ج وزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون)
بتاجيخ) (66 .(1 جقم) بالخاجج  و ملغاجبة  ملقيمين   إلر1يقي 
1)1)() ملتعلق بالتعويض) 5نا15) 3)رمادى  آلخ1ة)     )9))
 ليومي عن  إلقامة  ملمنوح ألعو ن وز جة  لشؤون  لخاجرية)
بالخاجج،) لعاملين) و ملغاجبة  ملقيمين  و لتعاون  إلر1يقي 

بالخاجج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج،

بناء)على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

1441 جمادى اآلخرة) (3 الصادر في) (664.20  املقيمين بالخارج رقم)

املمنوح) اإلقامة  عن  اليومي  بالتعويض  املتعلق  ()2020 يناير) (29(

واملغاربة) اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  ألعوان 

املقيمين بالخارج،)العاملين بالخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة الثالثة من قرار وزير) على النحو التالي،) تتمم،)

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية   الشؤون 

1441 جمادى اآلخرة) (3 الصادر في) (664.20  املشار إليه أعاله رقم)

)29)يناير)2020():

»املادة الثالثة.)-)يحدد).........................................)على الشكل التالي):

 لبلد
 ملعامل  بتد ء

من  1/ 1/1)1)

 ملعامل  بتد ء

من  1/ 1/ )1)

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

....................................................................................................جيبوتي

3.90--غينيا بيساو

3.00--السلفادور

3.94--إسرائيل

املادة الثانية

مــن) ابتــــداء) بـــه  ويعمـــل  القـــرار بالجـــريـــدة الرسميـــة،) ينشــر هـــذا 

فاتح يناير)2021.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق1 ج لوزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر1يقي و ملغاجبة  ملقيمين)

    ( رمادى  ألولى) من  ((( في) صادج  جقم) ).6)) بالخاجج 

)6)5نا15) )1)()بتتميم ق1 ج وزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون)

بتاجيخ) (661.(1 جقم) بالخاجج  و ملغاجبة  ملقيمين   إلر1يقي 

1)1)() ملتعلق بالتعويض) 5نا15) 3)رمادى  آلخ1ة)     )9))

عن صو ئ1  لتمثيل.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

بناء)على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

1441 جمادى اآلخرة) (3 الصادر في) (665.20  املقيمين بالخارج رقم)

)29)يناير)2020()املتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة الثانية من قرار وزير) على النحو التالي،) تتمم،)

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية   الشؤون 

1441 جمادى اآلخرة) (3 الصادر في) (665.20  املشار إليه أعاله رقم)

)29)يناير)2020():

»املادة الثانية.)-)تصنف).........................................)كما يلي):

 لبعثات  لدبلوماسية

و مل1 كز  لقنصلية
 لعاصمة - مد5نة  إلقامة

البعثات الدبلوماسية

....................................................................املجموعة - أ -

....................................................................املجموعة - ب -

...................................، ستوكهولم، تل أبيباملجموعة - ج -

..................، رام هللا، بيساو، سان سلفادوراملجموعة - د -

....................................................................املجموعة - هـ -

جميع القنصليات العامةالقنصليات العامة

نظام موظفي  إلد ج ت  لعامة
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املادة الثانية

مــن) ابتــــداء) بـــه  ويعمـــل  القـــرار بالجـــريـــدة الرسميـــة،) ينشــر هـــذا 

فاتح يناير)2021.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق1 ج لوزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر1يقي و ملغاجبة  ملقيمين)
    ( رمادى  ألولى) من  ((( في) صادج  جقم) ).7)) بالخاجج 
)6)5نا15) )1)()بتتميم ق1 ج وزي1  لشؤون  لخاجرية و لتعاون)
 ((116 أغسطس) (31(    (7 1)شعبان) بتاجيخ) ((39 .16 جقم)
محل  إلقامة  ملمنوح) تغييف  عن  بشأن  لتعويض  إلرمالي 
ألعو ن وز جة  لشؤون  لخاجرية و لتعاون)) لعاملين بالخاجج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج،

2394.06 على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم)  بناء)

بشأن التعويض) ()2006 أغسطس) (30(  1427 شعبان) (5 الصادر في)

الشؤون) وزارة  ألعوان  املمنوح  اإلقامة  محل  تغيير  عن  اإلجمالي 

الخارجية والتعاون))العاملين بالخارج،)كما تم تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة الثالثة من قرار وزير) على النحو التالي،) تتمم،)

الشؤون الخارجية والتعاون املشار إليه أعاله رقم)2394.06)الصادر)

في)5)شعبان)1427 )30)أغسطس)2006():

»املادة الثالثة.)-)تحدد).........................................)كما يلي):

 لبلد ملنطقة

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

V جمهورية األوروغواي - جمهورية السلفادور.املنطقة ...........................

VI جمهورية جيبوتي - جمهورية غينيا بيساو.املنطقة ...........................

)الباقي بدون تغيير(.........................................

املادة الثانية

مــن) ابتــــداء) بـــه  ويعمـــل  القـــرار بالجـــريـــدة الرسميـــة،) ينشــر هـــذا 

فاتح يناير)2021.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

   ( رمادى  ألولى) من  ((3 في) صادج  جقم) ).36) و لغابات  و ملياه  و لتنمية  لق1وية  و لصيد  لبح1ي  لوزي1  لفالحة   ق1 ج 

  37 صف1) من  ( 1 بتاجيخ) (3963. 1 جقم) و لصيد  لبح1ي  وزي1  لفالحة  ق1 ج  وتتميم  بتغييف  5نا15 )1)() (7( 

)7))نورمبف)1 1)()بتحد5د  ختصاصات وتنظيم  ملصالح  لالمم1كزة لوز جة  لفالحة و لصيد  لبح1ي)–)قطاع  لفالحة)–.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على املرسوم رقم)2.20.289)الصادر))في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020)()القا�ضي بتعيين الحدود الترابية للمكتب)

الجهوي لالستثمار الفالحي لتافياللت)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.420)الصادر في)19)من محرم)1442 ) 8)سبتمبر)2020)()القا�ضي بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي)

لالستثمار الفالحي للغرب)؛

و بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3963.15)الصادر في)15)من صفر)1437  )27)نوفمبر)2015()

بتحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الفالحة والصيد البحري)–)قطاع الفالحة)–،)كما تم تغييره وتتميمه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد)4))الفقرة الثانية()و6)و8)و14)من قرار وزير الفالحة والصيد البحري،)املشار)
إليه أعاله،)رقم)3963.15)الصادر في)15)من صفر)1437 )27)نوفمبر)2015():

»)املادة)4))الفقرة الثانية(.-)وعلى املستوى اإلقليمي،).......................................)كما هو مبين في الجدول التالي):

 ملد15ية  إلقليمية للفالحة ملد15ية  لجهوية للفالحة
 مل1 كز  لجهوية للتلقيح 
 الصطناعي وم1كز إنتاج 

بذوج  مل1 عي
مؤسسات  لتعليم  لفالحي و لبحث

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
طنجة - تطوان – الحسيمة

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بتطوان ؛

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالعرائش ؛

- املعهد التقني الفالحي بإزمورن )الحسيمة(.

املديرية الجهوية للفالحة  لجهة 
الشرق

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالزرايب )بركان( ؛

- الثانوية الفالحية ببركان.

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
فاس-مكناس

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الهندسة 
القروية ومسح األرا�ضي بمكناس؛

- معهد التقنيين املتخصصين في البستنة 
بمكناس؛

- املعهد التقني الفالحي بساحل بوطاهر 
)تاونات(؛

- الثانوية الفالحية بعين تاوجطات 
)مكناس(؛

- الثانوية الفالحية بواد امليل )تازة(.

املديرية الجهوية لجهة 
الرباط-سال- القنيطرة

املديرية اإلقليمية للفالحة بالرباط وسال ؛
- املديرية اإلقليمية بالخميسات.

- املعهد امللكي للتقنيين املتخصصين في - .......................................
تربية املوا�ضي بالفوارات )القنيطرة(؛ 

- املعهد امللكي للتقنيين املتخصصين في املياه 
والغابات بســـــال؛

- معهد التقنيين املتخصصين في امليكنة 
الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل )سال(؛

- املعهد التقني الفالحي بتيفلت )الخميسات(؛
- املدرسة الفالحية بتمارة ؛

- الثانوية الفالحية بمشرع بلقصيرى )سيدي 
قاسم(؛

- الثانوية الفالحية بتمارة.

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
بني مالل–خنيفرة

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالفقيه بن صالح؛

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بابن خليل )خنيفرة(؛

- معهد التقنين املتخصصين في الفالحة 
بسيدي حمادي )بني مالل(؛

- املعهد التقني الفالحي ببئر مزوي )خريبكة(؛
- الثانوية الفالحية بالفقيه بن صالح.
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املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
الدار البيضاء-سطات

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

....................................... -

....................................... -
- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بعين جمعة )النواصر( ؛
- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بأوالد مومن )سطات(؛
- املعهد التقني الفالحي للشاوية بواد النعناع 

)سطات(؛
- املعهد التقني الفالحي بخميس متوح 

)الجديدة(؛
- املعهد التقني الفالحي بخميس الزمامرة 

)سيدي بنور(.

املديرية الجهوية للفالحة  لجهة 
مراكش-آسفي

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -
 .................................................................... -
.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالسويهلة )والية مراكش(؛

- املعهد التقني الفالحي بالعطاوية )قلعة 
السراغنة(؛ 

- املعهد التقني الفالحي بشيشاوة؛
- الثانوية الفالحية جمعة سحيم )آسفي(.

املديرية الجهوية للفالحة  لجهة 
درعة-تافياللت

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالراشيدية.

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
سوس- ماسة

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- املعهد التقني الفالحي بتارودانت؛
- املعهد التقني الفالحي بسيدي بيبي 

)اشتوكة - آيت باها(؛
- الثانوية الفالحية بأوالد تايمة )تارودانت(.

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
كلميم – واد نون

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -
 .................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بكلميم.

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
العيون-الساقية الحمراء

.................................................................... -

.................................................................... -

.................................................................... -

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 
بالعيون. 

املديرية الجهوية للفالحة لجهة 
الداخلة-وادي الذهب

- معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة  - ...............................................................
بالداخلة. 

»املادة)6.-)املديريات اإلقليمية للفالحة هي):

»)-)املـديرية اإلقليمية للفالحة بأكادير...........................................................)؛

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

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

»)-)املديرية اإلقليمية للفالحة بمراكش التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة مراكش وإقليم الحوز؛

»)-)املديرية اإلقليمية للفالحة بمكناس التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم مكناس؛

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

»......................................................................................................................)؛
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»)-)املديرية اإلقليمية للفالحة بسيدي إفني التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم سيدي إفني)؛

»)-)املديرية اإلقليمية للفالحة بالرحامنة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الرحامنة)؛

»)-)املديرية اإلقليمية للفالحة بطنجة التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة طنجة وإقليمي الفحص-أنجرة والعرائش)؛«

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة)8.-)تشتمل املديريات اإلقليمية للفالحة بأكادير...............)ومراكش ومكناس).................)والسمارة والرحامنة)...............)

»على املصالح التالية):

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

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة)14.-)مؤسسات التعليم الفالحي والبحث هي):

»)-)املعهد امللكي للتقنيين املتخصصين في تربية املوا�ضي بالفوارات))القنيطرة()؛

»)-)املعهد امللكي للتقنيين املتخصصين في املياه والغابات بســـــال)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بتطوان)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالعرائش)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالسويهلة))مراكش()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في البستنة بمكناس)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالزرايب))بركان()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في امليكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل سال)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الهندسة القروية ومسح األرا�ضي بمكناس)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالفقيه بن صالح)؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالراشيدية)؛)

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بابن خليل))خنيفرة()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بكلميم)؛))

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بأوالد مومن))سطات()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بعين الجمعة))النواصر()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بسيدي حمادي))بني مالل()؛

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالعيون)؛)

»)-)معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة بالداخلة)؛)

»)-)املعهد التقني الفالحي بتيفلت))الخميسات()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي للشاوية بواد النعناع))سطات()؛
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»)-)املعهد التقني الفالحي بساحل بوطاهر))تاونات()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي بخميس متوح))الجديدة()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي بإزمورن))الحسيمة()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي بخميس الزمامرة))سيدي بنور()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي ببئر مزوي))خريبكة()؛

»)-)املعهد التقني الفالحي بالعطاوية))قلعة السراغنة()؛))

»)-)املعهد التقني الفالحي بشيشاوة))والية مراكش()؛)

»)-)املعهد التقني الفالحي بسيدي بيبي))اشتوكة)-)آيت باها()؛)

»)-)املعهد التقني الفالحي بتارودانت)؛

»)-)املدرسة الفالحية بتمارة)؛

................................................................................................................. »

«................................................................................................................. »

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

)))وحرر بالرباط في)23)من جمادى األولى)1442 )7)يناير2021(.))

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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من رمادى ( ( في) صادج  11/ق/ )1))  ق1 ج ملجلس  ملنارسة عدد)

شــ1كة) بتـولـــي  5نــــا5ــــ1) )1)() ملتعلــق  ((6(     (  آلخــــ1ة)

»Cheplapharm Arzneimittel Gmbh«) مل1 قبة  لحص1ية)

 ملباش1ة لبعض أصول ش1كة)»Leo pharma«) مل1تبطة بإنتاج)

وتسويق  ملنتوج)»UN-Alfa« ملستعمل كمكمل لفيتامين)»د«.

مجلس املنافسة،

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  على  بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)الصادر في)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 

 1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــر) (8 فـــي) الصــــادر  (2.14.652 رقـــم) املــرســـوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) املرسوم   وعلى 

)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير2020(،)طبقا ملقتضيات املادة)14 

من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ) إ/2020) 79/ع.ت.) األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)

2)ربيع األول)1441 )19)أكتوبر)2020(،)املتعلق باقتناء)بعض أصول)

 «Cheplapharm Arzneimittel(من قبل شركة(»Leo pharma«(شركة

«Gmbh)؛

بتاريخ (2020/87  وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

في) مقرر  بتعيين  والقا�ضي  أكتوبر2020() (23(  1442 األول) ربيع  (6

املتعلق) (104.12 من القانون رقم) (27 ألحكام املادة) (
ً
املوضوع طبقا

بحرية األسعار واملنافسة)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول عملية التركيز االقتصادي)

بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 

أيام لألغيار املعنيين قصد) (10 والذي يمنح أجل) (2020 ديسمبر) (23

إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

لصناعة) املعنية  األسواق  في  املتدخلين  و  الفاعلين  إن  وحيث 

املنتجات الصيدالنية لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)17)ديسمبر)2020)؛

و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)21)ديسمبر)2020)؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني املنصوص)

عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

وبعد تقديم املقرر العام السيد خالد البوعيا�ضي ومقرر املوضوع)

السيد طارق إعالتن للتقرير املعد بشأن عملية التركيز املذكورة،)وكذا)

خالل اجتماع اللجنة الدائمة) للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)

للمجلس املنعقد بتاريخ)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021()؛

األطراف) بين  أصول  اقتناء) عقد  على  التوقيع  تم  إنه  وحيث 

بتـــاريـــخ) املــذكـــورة  االقتصـــادي  التركيـــز  عمليـــة  بخصـــوص  املعنيـــة 

20)أغسطس)2020)؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

104.12)املشار) 12)من القانون رقم) و) املنصوص عليها في املادتين11)

إليه أعاله)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12)تحدد))أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب)

أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 

أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إليه أعاله،)

عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)%40)من البيوع)

أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات)

أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من)

السوق املذكورة)؛

 «Cheplapharm شركة) باقتناء) تتعلق  هذه  العملية  إن  وحيث 

«Arzneimittel Gmbh)لبعض أصول املنتجات الصيدالنية املستخدمة)

في تطوير،)تصنيع،)توزيع وتسويق املنتوج املستعمل كمكمل لفيتامين)

»د«)لشركة)»Leo pharma«)؛

مجلس  ملنارسة
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 «Cheplapharm Arzneimittel Gmbh« تولي شركة) إن  وحيث 
الصيدالنية) املنتجات  مجموعة  على  وكلي  مباشر  بشكل  املراقبة 
املستعمل) الدواء) وتسويق  توزيع  تصنيع،) تطوير،) في  املستخدمة 
كمكمل لفيتامين)»د«)لشركة)»Leo pharma«،)تشكل تركيزا حسب)

مدلول املادة)11)من القانون رقم)12. 104)املشار إليه أعاله)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرط)
من القانون) (12 من الشروط املنصوص عليه بموجب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  لتجاوز سقف  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
املرسوم) من  (8 املادة) في  املنشآت واملحدد  العالمي ملجموع  اإلجمالي 

رقم)2.14.652)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

ذات) هي شركة  (»Cheplapharm Arzneimittel Gmbh« شركة)
اقتناء) في  متخصصة  األملاني،) للقانون  خاضعة  محدودة  مسؤولية 
بها) الخاصة  انتهت صالحية براءات االختراع  التي  وتسويق األدوية 
وتنشط باملغرب بشكل غير مباشر عبر شركة)»Bottu S.A«)التي تقوم)

بتسويق منتجات املجموعة األملانية بالسوق الوطنية)؛

للقانون) خاضعة  مساهمة  شركة  هي  (»Leo pharma« شركة)
املنتجات) من  مجموعة  وإنتاج  تطوير  في  متخصصة  الدانماركي،)
الصيدالنية التي تسوقها محليا عن طريق شركة)»Polymedic«)وهي)
شركة مجهولة االسم تنشط في قطاع استيراد وتوزيع بعض املنتجات)
الصيدالنية في املغرب خاصة منتجات شركة)»Leo pharma«)لتوفرها)
على الرخص الضرورية ملزاولة هذا النشاط التجاري املمنوحة من)

قبل وزارة الصحة)؛

وحيث إنه بالنسبة لشركة)»Leo pharma«،)فإن املشروع املعني)
براءات) صالحية  انتهت  التي  املنتجات  بيع  من  املجموعة  ن 

ّ
سيمك

االختراع الخاصة بها ثم تركيز أنشطتها على املنتجات املخصصة لعالج)
األمراض الجلدية واألمراض النادرة والخطيرة)؛

(،»Cheplapharm Arzneimittel Gmbh«(وحيث إنه بالنسبة لشركة
املنتوجات) الئحة  توسيع  من  الشركة  ن 

ّ
ستمك هذه  العملية  فإن 

والعالمات التي تملكها من خالل دمج املنتجات الصيدالنية التي ستقتنيها)
مع مجموع منتجاتها)؛

نتائج) على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
مسطرة التحقيق،)فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق)

تطوير وإنتاج وتسويق األدوية على الصعيد الوطني)؛

نظام) األخيرة حسب  هذه  تصنف  األدوية  قطاع  في  إنه  وحيث 
التصنيف)»Anatomical(Classification(Therapeutic«)الذي اعتمدته)
منظمة الصحة العاملية إلى عدة مجموعات وفقا للعضو أو الجهاز)

الذي تعالجه ووفقا لخصائصها الكيميائية والصيدلية والعالجية)؛

بهذه) املعني  الدواء) صنف  فإن  أعاله  للتقسيم  تبعا  إنه  وحيث 
العملية هو الدواء)املسمى)»UN-Alfa«)كمكمل لفيتامين)»د«)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه سينتج عنها تداخل أفقي على مستوى)
 «UN-Alfa« املسمى) الدواء) وهو  التصنيفات  هذه  من  فقط  واحد 

املستعمل كمكمل لفيتامين)»د«)؛

وحيث إن حصة سوق الشركة املقتنية في هذا الصنف من الدواء)
بعد القيام بالعملية سوف لن تعرف تغييرا مقارنة مع حصص سوق)

املنافسين)؛

وحيث إن هذه السوق تعرف تواجد شركات منافسة قوية تمتلك)
حصصا مهمة في السوق املحلي مما يجعل الوضعية التنافسية قوية)
على الشركة املقتنية و بالتالي فإن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة)

على املستوى األفقي في سوق الفيتامين)»د«)كمكمل)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي ما بين أنشطة الشركتين)
 « Principe فاعلة) مادة  أي  تنتجان  لكونهما ال  التركيز  طرفي عملية 
يمكن أن تدخل في صناعة األدوية كمنتجات نهائية وبالتالي (actif » 
املرجعية) السوق  في  املنافسين  وجه  في  السوق  إلغالق  احتمال  ال 

املعنية)؛

باملنافسة على املستوى) التركيز هذه لن تخل  وحيث إن عملية 
روابط ال من) أي  لغياب  نظرا  املعنية  املرجعية  السوق  في  التكتلي 
التي) األدوية  بين أصناف  التجارية  الناحية  الطبية وال من  الناحية 

تسوقها الشركتين طرفي عملية التركيز،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
ربيع (2 بتاريخ) 79/ع.ت.إ/2020،)  العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)

األول)1442 )19)أكتوبر)2020()يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء)
 «Cheplapharm(من قبل شركة(»Leo pharma«(بعض أصول لشركة

.Arzneimittel Gmbh»

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 20.13 من القانون رقم) (14 املنعقدة طبقا ألحكام املادة) املنافسة،)
1442 اآلخرة) جمادى  من  (12 بتاريخ) املنافسة،) بمجلس   املتعلق 
للجلسة،) (

ً
رئيسا الـ�راوي  ادريس  السيد  بحضور  يناير2021(،) (26(

والسادة عبد الغني أسنينة،عبد اللطيف) والسيدة جيهان بنيوسف،)
املقدم،)وحسن أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـ�راوي.


