السنة العاشرة بعد املائة  -عدد 6962

6بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

ISSN 0851 - 1195

ت ـع ــريـ ـف ــة االش ـ ــتراك

{

بـ ـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـن ـ ـش ـ ــرات

ف ــي الـم ـغ ــرب

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

ستة أشهر سـ ـنـ ــة
 250درهما
 150درهما
 150درهما
 250درهما
 250درهما

 400درهم
 200درهم
 200درهم
 300درهم
 300درهم

يطلب االشتراك من املطبعة الرسمية
الرباط  -شالة

ف ـ ــي الخ ـ ــارج

فيما يخص النشرات املوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البري ـ ــد الدولي الس ــريع ،تضـ ــاف إل ـ ــى
مبالغ التعريفة املنصوص عليها يمنته
مص ــاري ــف اإلرس ــال كمـ ــا هـي مح ــددة ف ــي
النظام البريدي الجاري به العمل.

الهاتف 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 :
0537.76.54.13

الحساب رقم :
310 810 1014029004423101 33

املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط
في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
املطبعة الرسمية

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
صفحة

فهرست

اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ والجودة.
صفحة

نصوص عامة

بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.08.404الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008املتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية
للعالمات املميزة للمنشأ والجودة............................................................ .

مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
مرسوم رقم  2.20.874صادر في  21من جمادى اآلخرة  4( 1442فبراير )2021
بتطبيق القانون رقم  45.13املتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي......................................................................... .

1316

بذور الحبوب املعتمدة - .إعانة مالية للتسويق ومنحة للتخزين
1312

األرشيف العادي والوسيط والنهائي.
مرسوم رقم  2.19.871صادر في  22من جمادى اآلخرة  5( 1442فبراير )2021
بتغييراملرسوم رقم  2.14.267بتاريخ  21من محرم  4( 1437نوفمبر)2015
بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتالف األرشيف العادي
والوسيط وشروط و إجراءات تسليم األرشيف النهائي............................

مرسوم رقم  2.20.939ص ــادر في  25من جمـادى اآلخرة  8( 1442فبراير )2021

برسم املوسم الفالحي .2021-2020
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2415.20صادر في
 11من صفر  29( 1442سبتمبر  )2020بمنح إعانة مالية لتسويق بذور
الحبوب املعتمدة وبذور حبوب الجيل املوالي لإلكثارالثاني  GUR2وكذا

1316

منحة التخزين برسم املوسم الفالحي ................................2021-2020

1317

1310

الجريدة الرسمية
األدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في
املغرب - .أسعارالبيع للعموم.

قرارلوزيرالصحة رقم  185.21صادرفي  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير)2021
بتغيير وتتميم القرار رقم  787.14الصادر في  7جمادى اآلخرة 1435
( 7أبريل  )2014بمراجعة أسعارالبيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة
واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب........................................................

صفحة

1321

نصوص خاصة
إقليم تيزنيت - .املوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
لتهيئة مركزبجماعة أنزي.
مرسوم رقم  2.20.955صادر في  21من جمادى اآلخرة  4( 1442فبراير )2021
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز
جماعة أنزي بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................

1325

إقليم سيدي سليمان - .املوافقة على الئحتي ذوي حقوق
جماعتين سالليتين.
قرار لوزير الداخلية رقم  3289.20صادر في  8جمادى األولى 1442
( 23ديسمبر  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الدواغر بهت الكائنة
بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب..........

1326

قرار لوزير الداخلية رقم  3290.20صادر في  8جمادى األولى 1442
( 23ديسمبر  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد زيد أوالد أنصر(أوالد
زيد) الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري
بالغرب......................................................................................................

1338

إقليم مديونة وعمالة مقاطعات موالي رشيد - .إجراء بحث علني.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  395.21صادر في
 25من جمادى اآلخرة  8( 1442فبراير  )2021بإجراء بحث علني في
شأن مشروع مرسوم يق�ضي بإدراج الربط الطرقي بين تيط مليل
وبرشيد من ن.ك  25+860إلى ن.ك  29+850في صنف الطرق السيارة
بإقليم مديونة وعمالة مقاطعات موالي رشيد .......................................

1352

املعادالت بين الشهادات.
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 81.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1352

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 82.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1353

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 83.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1353

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18
صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 84.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1354

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 85.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1354

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 86.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1355

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 87.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1355

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 88.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1356

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 89.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1356

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 90.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1357

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 91.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1357

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 92.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1358

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 93.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1358

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 94.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1359

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 95.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1359

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية
صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 96.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1360

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 97.21
صادر في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير  )2021بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

1360

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية.
مقرر لألمين العام للحكومة رقم  159.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  160.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  161.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  162.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  163.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة

1311
صفحة

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  169.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  170.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  171.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  172.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  173.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  164.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  165.21صادر في  5جمادى اآلخرة 1442
( 19يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  166.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  167.21صادر في  7جمادى اآلخرة 1442
( 21يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1361

مقرر لألمين العام للحكومة رقم  168.21صادر في  6جمادى اآلخرة 1442
( 20يناير  )2021باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة
الهندسة املعمارية................................................................................... .

1362

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  100.21صـادر ف ــي
 29من جمادى األولى  13( 1442يناير )2021بتغييرقراروزيراالقتصاد
واملالية رقم  3483.15بتاريخ  12من محرم  26( 1437أكتوبر )2015
بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غيراملباشرة.................

1363

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3294.20صـادرف ــي  22من ربيع اآلخر 8( 1442ديسمبر )2020بتغيير
قرار املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر رقم 3778.15
بتاريخ  15من محرم  29( 1437أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر............................ .

1368

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3295.20صـادر ف ــي  22من ربيع اآلخر  8( 1442ديسمبر )2020
بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية متساوية
األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات  -قطاع املياه والغابات ....................................-

1380

1312

الجريدة الرسمية

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.874صادر في  21من جمادى اآلخرة 1442
( 4فبراير  )2021بتطبيق القانون رقم  45.13املتعلق بمزاولة
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  45.13املتعلق بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.119بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  23من جمادى
األولى  7( 1442يناير ،)2021
رسم ما يلي :

 - 4تصريح بالشرف يشهد فيه الشخص املعني بعدم مزاولته في
القطاع العام أو قرار الحذف من املرفق العام الذي كان يزاول به،
وبعدم التقييد في هيئة أجنبية ملهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة
التأهيل الوظيفي أو أي وثيقة  تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان
مقيدا بها ؛
 - 5صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب ؛
 - 6شهادة طبية تثبت قدرة الشخص ،البدنية والعقلية ،على
مزاولة املهنة ؛
 - 7البطاقة رقم  3من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثالثة
أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.

القسم األول

املادة 2

اإلذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل
الوظيفي بالقطاع الخاص

إذا تعلق األمر بطلب إذن باملزاولة يخص شخصا من جنسية
أجنبية ،يودع هذا األخير ،لدى املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة
املزمع املزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل ،ملفا يضم
الوثائق التالية :

الباب األول
تكوين ملف طلب اإلذن باملزاولة
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  20من القانون املشار إليه أعاله رقم ،45.13
يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة
الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل
لدى املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة املزمع املزاولة داخل دائرة
نفوذها الترابي أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند
وجودها ،ملفا يتضمن الوثائق التالية :
 - 1طلب اإلذن باملزاولة يبين فيه املنهي تخصصه وشكل املزاولة
وكذا عنوانه املنهي والجماعة الكائن بها ؛
 - 2نسخة ألصل إحدى الشهادات أو الدبلومات املنصوص
عليها ،حسب الحالة ،في املادتين  20و ،54من القانون السالف الذكر
رقم  ،45.13غير أنه يمكن للمندوبية اإلقليمية أن تطلب من املعني
باألمر اإلدالء بأصل الدبلوم أو الشهادة أو بنسخة مطابقة لألصل،
وذلك عمال بأحكام البند  4من املادة  7من القانون رقم  55.19املتعلق
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ؛
 - 3نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

 الوثائق املبينة في البنود  1و 2و 4و 5و 6من املادة األولى أعاله ؛ شهادة الجنسية ؛ نسخة من بطاقة اإلقامة باملغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامتهالقانونية باملغرب ؛
 نسخة من عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية ،أو عقد والدتهباملغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة باملغرب
ملدة ال تقل عن عشر سنوات ،إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت
اتفاقية مع املغرب تسمح ملهنيي الترويض أو التأهيل أو إعادة
التأهيل الوظيفي من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة
الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص
فوق تراب الدولة األخرى أو تطبق مبدأ املعاملة باملثل في هذا
املجال ؛
 نسخة من السجل العدلي مسلمة ،منذ أقل من ثالثة أشهر منلدن البلد األصلي لصاحب الطلب ،أو أي وثيقة رسمية تقوم
مقامها.
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املادة 3
من أجل مزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي
في إطار اإلجارة ،يجب أن يرفق امللف املنصوص عليه في املادتين األولى
أو  ،2حسب الحالة ،بالوثيقتين التاليتين :
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وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم اإلذن املنصوص عليه في
املادتين  6أو  8بعده حسب الحالة ،إلى حين التوصل باملعلومات
املطلوبة.
املادة 6

 عقد الشغل الذي يعتزم بموجبه صاحب الطلب مزاولة املهنة فيإطاراإلجارة ؛

يسلم وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض
على املستوى الترابي ،اإلذن بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي في إطار اإلجارة ،بناء على الوثائق املدلى بها وبعد
استطالع رأي الهيئة الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل
الوظيفي إن وجدت ،وذلك داخل أجل ثالثين ( )30يوما يحتسب ابتداء
من تاريخ إيداع امللف كامال.

يجب على املنهي في الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي
الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل منهي ،أن يرفق امللف املنصوص عليه
في املادتين األولى أو  ،2حسب الحالة ،بالوثائق التالية :

يبلغ قرار اإلذن باملزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة
أو اإلقليم املعني والهيئة الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي إن وجدت.

 نسخة من عقد التأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية للمنهياملعني.
املادة 4

 نسخة من سند امللكية أو عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع أو كراءاملحل املراد استغالله كمحل منهي ،مع مراعاة بنود نظام امللكية
املشتركة عند االقتضاء ؛
 قائمة التجهيزات ؛ في حالة توفرمستخدمين ،اإلدالء بالئحتهم ومؤهالتهم ؛ عندما يتعلق األمر بمحل منهي مشترك ،نسخة من عقد الشراكةومن النظام األسا�سي للشركة املحدثة طبقا ألحكام املادة  17من
القانون السالف الذكررقم  45.13؛
 نسخة من عقد التأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية للمنهي أو لكلمنهي في حالة الشراكة.

املادة 7
عمال بأحكام املادة  19من القانون السالف الذكر رقم ،45.13
يجب على كل منهي مأذون له باملزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير،
في حالة تغيير املشغل ،أن يصرح بذلك خالل خمسة عشر ()15
يوما لوزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على
املستوى الترابي ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ،ترفق
بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
يقوم وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض
على املستوى الترابي بتحيين اإلذن ويبلغ قرار تحيين اإلذن إلى الهيئة
الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

الباب الثاني

املادة 8

مسطرة البت في طلب اإلذن باملزاولة

يسلم وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على
املستوى الترابي ،اإلذن باملزاولة بمحل منهي بناء على الوثائق املكونة
للملف املذكور في املادتين األولى أو  ،2حسب الحالة ،واملادة  4أعاله
وبعد استطالع رأي الهيئة الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي إن وجدت .ويتوقف هذا اإلذن على زيارة مراقبة
مطابقة املحل ملعايير الصحة والسالمة والنظافة وكذا للمعايير
املنصوص عليها في املادة  22من القانون السالف الذكر رقم 45.13
والتي تحدد بقرار لوزير الصحة.

املادة 5
تتأكد املندوبية اإلقليمية املعنية ،فور توصلها بملف الطلب،
من اكتمال وصحة الوثائق املدلى بها وتبعث بثالثة نظائر من امللف،
داخل أجل عشرة ( )10أيام من تاريخ تسلمه كامال إلى وزير الصحة
أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي.
إذا تعلق األمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية
مدلى به من لدن صاحب الطلب ،أحال وزير الصحة الوثيقة ،داخل
أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوما ابتداء من تاريخ التوصل بامللف
كامال ،إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم
باإلجراءات الالزمة .وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم
وطني ،أحال وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض،
األمر داخل نفس اآلجال إلى الجهة املعنية.

يقوم بزيارة املطابقة املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله
موظفان على األقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل
عن السلطة اإلدارية املحلية ،بحضور ممثل عن املجلس الجهوي لهيئة
الطبيبات واألطباء املعني وممثل عن الهيئة الوطنية ملهنيي الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
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املادة 9

 -نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للمنهي النائب ؛

يسلم اإلذن باملزاولة بهذا املحل في حالة املطابقة للمعايير
املنصوص عليها في املادة  8أعاله ،داخل أجل ثالثين ( )30يوما يحتسب 
ابتداء من تاريخ إيداع امللف كامال .وفي حالة عدم املطابقة ،تطبق
أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من املادة  22من القانون السالف
الذكر رقم .45.13

 تصريح بالشرف من قبل املنهي النائب يقر فيه بعدم مزاولة أينشاط منهي آخرطيلة مدة النيابة ؛

يبلغ قرار اإلذن باملزاولة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة
أو اإلقليم واملجلس الجهوي لهيئة الطبيبات واألطباء املعني والهيئة
الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
املادة 10
طبقا ألحكام املادة  18من القانون املذكور رقم  ،45.13يخضع كل
تغيير لشكل املزاولة إلذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص املفوض
من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي ،بناء على الوثائق املبينة
في البنود  1و  3و  4و  5و  7من املادة األولى واملواد  2و  3و  4حسب 
نفس املسطرة املنصوص عليها في هذا الباب ،وذلك مع مراعاة شكل
املزاولة املطلوب.
املادة 11
طبقا ألحكام املادة  23من القانون السالف الذكر رقم ،45.13
يخضع كل تغيير للمحل املنهي إلذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص
املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي ،بناء على الوثائق
املبينة في البنود  1و  3و  4و 5و 7من املادة األولى واملواد  2و 3و4
وفق نفس الشروط املنصوص عليها في املادة  22من القانون املذكور
رقم  45.13والكيفيات املنصوص عليها في املادتين  8و  9أعاله.

القسم الثاني
النيابة في املحال املهنية
املادة 12
عمال بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف
الذكر رقم  ،45.13يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها ستون ( )60يوما
من لدن وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على
املستوى الترابي ،بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية :
 طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراتهوكذا اسم املنهي املقترح للقيام بالنيابة ؛
 نسخة من إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للمنهي املقترحللقيام بالنيابة مزاولة املهنة واملنصوص عليها حسب الحالة في
املواد  20و 54من القانون املذكور رقم  45.13؛

 نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية املنهي النائب املدنية واملهنية.إذا تعلق األمر بمنهي نائب يزاول بالقطاع العام ،وجب أن يتضمن
امللف نسخة ألصل القرار الذي يمنحه رخصته اإلدارية السنوية
وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس اإلدارة التابع لها.
وفي الحالة املنصوص عليها في املادة  37من القانون السالف
الذكر رقم  ،45.13يرفق امللف بشهادة وفاة املنهي صاحب املحل املنهي
مصحوبة إن اقت�ضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء
املنهي املتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة نفس املهنة التي
كان يزاولها املتوفى.
املادة 13
طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  35من القانون السالف
الذكر رقم  ،45.13ال يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة،
ما عدا في حاالت استثنائية مرخص بها من قبل وزير الصحة
أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،
وال سيما ألسباب صحية  .وفي هذه الحالة ،يجب على املنهي املناب عنه
أن يرفق ملف طلب النيابة املنصوص عليه في املادة  12أعاله ،بشهادة
طبية تثبت إصابته بعجز أو بمرض طويل األمد يرغمه على التوقف
مؤقتا عن مزاولة مهنته ملدة أقصاها سنة.

القسم الثالث
تفتيش املحال املهنية
املادة 14
عمال بأحكام املادة  24من القانون السالف الذكر رقم ،45.13
تقوم بعمليات تفتيش املحال املهنية ملزاولة إحدى مهن الترويض
أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي ،لجنة تتألف من مفتشين
محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض ،بمعية ممثل عن الهيئة
الوطنية ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
يقوم املفتشون بزيارة املحال املهنية بناء على البرنامج السنوي
الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة ،تحدد فيه أسماؤهم وتاريخ
الزيارة واملجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.
يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر املنهي كما يلزمون
باالمتناع عن تفتيش املحال املهنية التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة أو تلك التي يستغلها منهي تربطه بهم عالقة قرابة مباشرة
أو غير مباشرة .وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش
املعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

عدد 6 - 6962بجر

6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم املحدد
للتفتيش ،قام املفتشون املحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون
غياب العضو في تقرير.
املادة 15
يحرر أعضاء لجنة التفتيش ،عقب كل زيارة تفتيش ،محضرا
يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته األخيرة ويتضمن
البيانات التالية :
 أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة ؛ تاريخ زيارة التفتيش ؛ املعطيات الخاصة باملحل املنهي وال سيما عنوانه ورقم وتاريخاإلذن بفتحه ؛
 االسم الشخ�صي والعائلي للمنهي أو املهنيين املعنيين في حالةالشراكة ؛
 نتائج التفتيش مع جرد االختالالت أواملخالفات التي تمت معاينتها،في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش املحضر ،عند االقتضاء ،بنسخ من كل
الوثائق التي تم االستناد إليها ،وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات
األشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
املادة 16
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية  
( )8أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من املحضر إلى الهيئة الوطنية
ملهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت ،داخل
أجل أقصاه ثمانية ( )8أيام من تاريخ التوصل به.
في حالة ثبوت مخالفة ،يقوم وزير الصحة بتوجيه إعذار إلى  املنهي
أو املهنيين املعنيين من أجل إنهاء املخالفات التي تمت معاينتها من
لدن لجنة التفتيش ،داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات
املطلوبة.

القسم الرابع
مقتضيات متفرقة وانتقالية
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املادة 18
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع
بمدخل املحل املنهي املنصوص عليها في املادة  33من القانون السالف
الذكر رقم .45.13
املادة 19
تطبيقا ألحكام املادة  27من القانون املذكور رقم  ،45.13تحدد
بقرار لوزير الصحة قائمة األدوية أو املستلزمات الطبية أو املنتجات
الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف األشخاص
املأذون لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل
الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.
املادة 20
يقصد «باإلدارة» في مدلول املادة  21من القانون السالف الذكر
رقم « 45.13وزارة الصحة».
يقصد «بالسلطة الحكومية املختصة» أو «باإلدارة» في مدلول
املواد  25و  28و  29و  30و ( 35الفقرة األولى) و  38و « 45وزير
الصحة».
املادة 21
تظل ملفات طلبات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص ،املعروضة على مصالح
األمانة العامة للحكومة أو املودعة لدى السلطة املحلية قبل تاريخ
دخول القانون السالف الذكر رقم  45.13حيز التنفيذ خاضعة
للمسطرة املطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
املادة 22
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من األرشيف املتعلق بملفات
الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
بالقطاع الخاص املوجودة في حوزة األمانة العامة للحكومة.
املادة 23
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
األمين العام للحكومة ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في   21من جمادى اآلخرة  4( 1442فبراير .)2021

املادة 17
عمال بأحكام املادة  4من القانون السالف الذكر رقم ،45.13
يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات املنصوص عليها في املادة
نفسها ،مصنف األعمال الخاصة بكل مهنة من املهن املنصوص عليها
في املادة  3من القانون السالف الذكر رقم  ،45.13واألعمال التي
ال يمكن إنجازها إال بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية
طبيب.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
األمين العام للحكومة،
اإلمضاء  :محمد حجوي.
وزيرالصحة،
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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مرسوم رقم  2.19.871صادر في  22من جمادى اآلخرة 1442
( 5فبراي ــر   )2021بتغيير املرس ــوم رق ــم  2.14.267بتـاري ــخ
 21من محرم  4( 1437نوفمبر   )2015بتحديد شروط
وإجراءات تدبير وفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط
وشروط و إجراءات تسليم األرشيف النهائي.
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مرسوم رقم  2.20.939ص ــادر في  25من جم ــادى اآلخ ـ ــرة 1442
( 8فبراير   )2021بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.08.404
الصادر في  6ذي الحجة  5( 1429ديسمبر   )2008املتعلق
بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ
والجودة.
رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.14.267الصادر في  21من محرم 1437
( 4نوفمبر  )2015بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتالف
األرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف
النهائي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  7جمادى اآلخرة  1442
( 21يناير ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من املرسوم رقم 2.14.267
بتاريخ  21من محرم  4( 1437نوفمبر  )2015املشار إليه أعاله :
«املادة األولى - .طبقا ملقتضيات املادة الخامسة ..............................
«ولهذه الغاية .....................................................................................
«كما يحدد برنامج  ...............................بواسطة «اتفاقيات-إطار»
«بين هذه الهيئات ومؤسسة أرشيف املغرب».
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
إلى كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  22من جمادى اآلخرة  5( 1442فبراير .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الثقافة والشباب والرياضة،
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

بناء على القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ
والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.56بتاريخ  17من جمادى األولى 1429
( 23ماي  ،)2008كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة  17منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.404الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008املتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية
للعالمات املميزة للمنشأ والجودة ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  14من جمادى
اآلخرة  28( 1442يناير،)2021
رسم مايلي :
املادة األولى
تغي ــر وتتمــم علــى النح ــو التــال ــي مقتضي ــات امل ــادتين الثــانيــة
والثالثة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.08.404الصادر في
 6ذي الحجة  5( 1429ديسمبر : )2008
«املادة الثانية  - .تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة أو من
«ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف ،طبقا ألحكام املادة 17
«من القانون السالف الذكر رقم  ،25.06من األعضاء اآلتي بيانهم :
« - 1فيما يخص ممثلي اإلدارة :
«• بالنسبة لقطاع الفالحة :
«  -مديرتنمية سالسل اإلنتاج أو من يمثله ؛
«  -مديراالستراتيجية واإلحصائيات أو من يمثله ؛
«  -مديرالتعليم والتكوين والبحث أو من يمثله ؛
«  -مديرتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية أو من يمثله ؛
«  -مديرالشؤون اإلدارية والقانونية أو من يمثله.
«• بالنسبة لقطاع الصيد البحري :
«  -مديرصناعات الصيد البحري أو من يمثله ؛
«  -مديرالصيد البحري أو من يمثله.
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«• بالنسبة لقطاع املياه والغابات :
«  -مديرالتنمية الغابوية أو من يمثله ؛
«  -مديرمحاربة التصحروحماية الطبيعة أو من يمثله.
«• بالنسبة للقطاع املكلف بالتجارة :
«  -مديرحماية املستهلك ومراقبة السوق والجودة أو من يمثله ؛
«  -مديرالتجارة الداخلية والتوزيع أو من يمثله.
«• بالنسبة لقطاع الصحة :
«  -مديراألوبئة ومحاربة األمراض أو من يمثله.
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«املادة الثالثة - .تقوم اللجنة  ........................................يتعلق بـ :
«  -والية ..............................................................................................
« ................................................................................اجتماعاتها ؛
«  -اختصاصات اللجان الفرعية وكيفيات سيرعملها ؛
«  -شروط إحداث اللجان التقنية املختصة وحلها ،وكيفيات سير
«عملها ؛
«  -الصيغ  ............................................................................عليها».
(الباقي ال تغييرفيه).
املادة 2

« - 2فيما يخص ممثلي املؤسسات العمومية املعنية :
«  -املدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
«الغذائية أو من يمثله ؛
«  -املديرالعام للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية أو من يمثله ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
وحرر بالرباط في  25من جمادى اآلخرة  8( 1442فبراير .)2021

«  -املديرالعام لوكالة التنمية الفالحية أو من يمثله ؛
«  -املدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر
«األركان أو من يمثله ؛
«  -املدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية أو من
«يمثله ؛
«  -املدير العام للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية
«أو من يمثله ؛
«  -املديرالعام لوكالة النباتات العطرية والطبية أو من يمثله.
« - 3فيما يخص ممثلي املؤسسات العلمية املعنية :
«  -مديراملعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله ؛
«  -مديراملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله.
« - 4فيما يخص ممثلي التنظيمات املهنية :

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2415.20
صادر في  11من صفر  29( 1442سبتمبر  )2020بمنح إعانة
مالية لتسويق بذور الحبوب املعتمدة وبذور حبوب الجيل
املوالي لإلكثارالثاني  GUR2وكذا منحة التخزين برسم املوسم
الفالحي .2021-2020

«  -ممثل عن جامعة الغرف الفالحية باملغرب ؛
«  -ممثل عن فدرالية غرف الصيد البحري ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

«  -ممثل عن الهيئة بين املهنية للفالحة أو للصيد البحري املعنية
«باملنتوج موضوع طلب االعتراف.

ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

«يعين األعضاء ممثلو التنظيمات املهنية املعنية بقرار للسلطة
«الحكومية املكلفة بالفالحة ،بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون إليها.
«باإلضافة إلى ذلك ................................................... ،والتنمية القروية.
«تتولى مديرية تنمية سالسل اإلنتاج مهمة كتابة اللجنة الوطنية».

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.76.472الصادر في  5شوال  19( 1397سبتمبر  )1977وال سيما
الفصل  7منه ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2197.13الصادر
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املادة 2

في  2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام التقني

اإلعانة املالية للبذور املستوردة

املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير والخرطال

تستفيد البذور املعتمدة املستوردة من القمح اللين والقمح الصلب 
والشعير من الجيلين  G3و  G4سواء كانت من املخزون املتبقي أو من
مشتريات محصول سنة  ،2020من الدعم التالي :

والسلت والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،
قررا ما يلي :

الفصل األول
إعانة مالية لتسويق بذور الحبوب
املادة األولى
إعانة مالية للبذور املنتجة وطنيا
تستفيد البذور املعتمدة من اإلنتاج الوطني أجيال ( G3و G4
و  R1و  )R2للقمح اللين والصلب والشعير ،سواء كانت من املخزون
املتبقي من سنوات  2017و  2018و  2019أو من مشتريات محصول
سنة  ،2020واملسوقة من طرف الشركات املعتمدة برسم املوسم
الفالحي  2021-2020من إعانة مالية يتم احتسابها أخذا بعين االعتبار
األسعار املدعمة القصوى للبيع املنصوص عليها في املادة  6أدناه.
تستفيد بذور القمح اللين والقمح الصلب والشعير من الجيل
املوالي لإلكثار الثاني  GUR2واملسوقة من طرف الشركات املعتمدة
برسم املوسم الفالحي  ،2021-2020من نفس اإلعانة املالية املمنوحة
للبذور املعتمدة من اإلنتاج الوطني لنفس أنواع البذور يتم احتسابها
أخذا بعين االعتبار الحد األق�صى ألسعار البيع املدعومة املنصوص
عليها في املادة  8أدناه.
تحتسب اإلعانة املالية لكل قنطار من بذور الحبوب من اإلنتاج
الوطني خالل املوسم الفالحي  2021-2020على أساس الفرق بين

  500درهم للقنطار لبذور جيل ما قبل األساس ( )G3؛  400درهم للقنطار لبذور جيل األساس (.)G4وتمنح اإلعانة املالية للبذور املعتمدة املستوردة على الكميات
املسوقة من طرف الشركات املعتمدة برسم املوسم الفالحي
 ،2021-2020باألسعار املدعمة القصوى لبيع البذور املنتجة وطنيا
لنفس األجيال.
كما تستفيد من دعم قدره  350درهم للقنطار البذور املعتمدة
من القمح اللين والقمح الصلب والشعير ،من جيل اإلكثار األول
( )R1وجيل اإلكثار الثاني ( )R2واملستوردة برسم املوسم الفالحي
 2021-2020واملسوقة من طرف الشركات املعتمدة برسم نفس
املوسم باألسعار املدعمة القصوى لبيع البذور املنتجة وطنيا لنفس
األجيال.
املادة 3
شروط االستفادة من اإلعانة املالية
لالستفادة من اإلعانة املالية يجب على الشركات املعتمدة تسويق
البذور :
• املنتجة وطنيا بالنسبة لألجيال املنصوص عليها في املادة األولى
أعاله بأسعارالبيع القصوى املحددة في املادة  6أدناه ؛
• املستوردة من األجيال ماقبل األساس ( )G3واألساس ()G4
واإلكثاراألول ( )R1واإلكثارالثاني ( )R2املنصوص عليها في املادة 2
أعاله بأسعارالبيع القصوى للبذور املنتجة وطنيا لنفس األجيال.

تكلفة قنطار من بذور الحبوب املحتسبة من لدن الشركة املعتمدة

املادة 4

واألسعار املدعمة القصوى لبيع الجيل الثاني  R2املنصوص عليها في

منحة التخزين

املادة  6أدناه ،على النحو التالي :
• القمح اللين  175 :درهم للقنطار ؛
• القمح الصلب  200 :درهم للقنطار ؛
• الشعير  325 :درهم للقنطار.

تستفيد الشركات املعتمدة لتسويق البذور من منحة للتخزين
قيمتها خمسة ( )5دراهم للقنطار في الشهر ملدة تسعة أشهر.
تؤدى هذه املنحة حسب نسب الحصص املسوقة من البذور
املعتمدة خالل املوسم الفالحي املنصرم في حدود كمية ال تتعدى 220
ألف قنطار من البذور املعتمدة (بذور وطنية ومستوردة).
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الفصل الثاني
أساس احتساب سعر بذور الحبوب
املادة 5
اإلعانة املالية املحتسبة على أساس سعر شراء بذور الحبوب
املعتمدة لجيل اإلكثار الثاني ()R2
تحتسب أسعار شراء بذور الحبوب املعتمدة للجيل الثاني ()R2
لدى املكثرين والتي تؤخذ بعين االعتبار في تحديد اإلعانة املالية
املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من املادة األولى أعاله ،على أساس
ما يلي :
• بالنسبة للقمح اللين والقمح الصلب ،على أساس أسعار البذور
الخامة من الجيل الثاني ( )R2واملحددة بدورها على أساس أسعار
الحبوب العادية مضافا إليها  20في املائة كمنحة لإلكثار؛
• بالنسبة للشعير ،على أساس سعر شراء بذور القمح اللين الخام
من الجيل الثاني ( )R2مضاف إليه  20في املائة.
يقصد بأسعار الحبوب العادية :
• بالنسبة للقمح اللين  :السعر املرجعي املحدد بدورية وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات املتعلقة
بتسويق محصول  2020؛
• بالنسبة للقمح الصلب والشعير  :األسعار املحددة من طرف
السلطة املكلفة بالفالحة أخذا بعين االعتبار وضعية سوق
الحبوب العادية خالل الفترة املمتدة من فاتح ماي إلى  15يوليو
من السنة املعنية.
أثمنة شراء البذور املعتمدة للجيل الثاني (  )R2من املكثرين برسم
املوسم الفالحي  2021-2020هي كالتالي :
• القمح اللين  370 :درهم للقنطار ؛
• القمح الصلب  450 :درهم للقنطار ؛
• الشعير  455 :درهم للقنطار.
املادة 6
اإلعانة املالية لتحديد أسعار البيع املدعمة القصوى
للبذور املعتمدة لجيل االكثار الثاني ()R2
تحتسب أسعار البيع املدعمة القصوى للبذور املعتمدة للجيل
الثاني ( )R2املنتجة وطنيا ،بإضافة املبالغ التالية ألسعار الحبوب
العادية املذكورة أعاله :
•  65,00درهم للقنطاربالنسبة للقمح اللين ؛
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•  60,00درهم للقنطاربالنسبة للقمح الصلب والشعير.
أسعار البيع املدعمة القصوى للبذور املعتمدة للجيل الثاني ()R2
هي كالتالي :
• القمح اللين  345 :درهم للقنطار؛
• القمح الصلب  385 :درهم للقنطار؛
• الشعير 280 :درهم للقنطار.

الفصل الثالث
أساس احتساب األسعاربالنسبة لألجيال األخرى
لبذور الحبوب
املادة 7
اإلعانة املالية الحتساب أسعار الشراء
وتحديد أسعار البيع املدعمة القصوى للبذور املعتمدة لألجيال
ما قبل األساس ( )G3واألساس ( )G4واالكثار األول ()R1
تحتسب أسعار الشراء وأسعار البيع املدعمة القصوى للبذور
املعتمدة من األجيال ما قبل األساس ( ،)G3واألساس ( )G4واإلكثار
األول ( )R1على أساس أسعار شراء وبيع البذور املعتمدة لجيل اإلكثار
الثاني ( )R2كما يلي :
• سعر  = R1سعر  15+R2درهم للقنطار؛
• سعر  = G4سعر  30+R2درهم للقنطار؛
• سعر  = G3سعر  130+R2درهم للقنطار.
البذور املعتمدة من األجيال ما قبل األساس ( ،)G3واألساس
( )G4واإلكثار األول ( )R1والثاني ( )R2املنصوص عليها في النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتوضيب واعتماد بذور الحبوب
(القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والتريتكال
والسلت واألرز) املوافق عليه بقرار وزير الفالحة والصيد البحري
رقم  1397.21املشار إليه أعاله.
املادة 8
اإلعانة املالية الحتساب أسعار الشراء
وتحديد أسعار البيع القصوى املدعمة
لبذور الجيل املوالي لإلكثار الثاني GUR2
يقصد ببذور ،للقمح اللين والقمح الصلب والشعير من الجيل
املوالي لإلكثار الثاني  GUR2البذور التي تم تحليلها في مختبر املكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تستجيب للمعايير
التقنية املنصوص عليها في الفقرة األخيرة أدناه .هذه البذور املحصل
عليها :
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• من برنامج إكثار البذور ملوسم حصاد  2020؛
• من بذور املخزون ملحاصيل سنوات  2017و  2018و .2019
لالستفادة من اإلعانة املنصوص عليها في الفقرة  3من املادة األولى
أعاله ،تحتسب أسعار الشراء وأسعار البيع القصوى لبذور الجيل
املوالي لإلكثار الثاني  GHR2على أساس أسعار الشراء وأسعار البيع
القصوى للبذور املعتمدة لجيل اإلكثار الثاني    R2املنتجة وطنيا
ناقص  15درهم للقنطار.
ويتم ،تحت املسؤولية الكاملة للشركات املعتمدة لتسويق البذور،
تسويق بذور الجيل املوالي لإلكثار الثاني   GUR2بعد معالجتها وتعبئتها
في أكياس جديدة تحمل بطاقة صفراء مبين عليها بوضوح :
• بذور  GUR2؛ و
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• الفاتورة اإلجمالية للمبيعات مفصلة حسب النوع والصنف
والجيل ،محررة باسم الوزيراملكلف بالفالحة ؛
• تصريح من طرف الشركة املعتمدة بكميات البذور التي تعرضت
للضياع أو التلف خالل موسم التسويق.
بالنسبة لبذور الحبوب املستوردة :
• الفاتورة اإلجمالية للمبيعات حسب النوع والصنف والجيل
محررة باسم الوزيراملكلف بالفالحة ؛
• جدول تلخي�صي لشهادة التحاليل املخبرية لبذور الحبوب املعتمدة
املستوردة برسم املوسم الفالحي املسلم من طرف املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

• اسم الصنف ؛ و

• جدول تلخي�صي لبيان وحدات بذور الحبوب املعتمدة املستوردة

• معايير جودة بذور الجيل املوالي لإلكثار الثاني املتعلقة بالوزن
النوعي والقدرة اإلنباتية التالية :
• بالنسبة للقمح  :الوزن النوعي ( 76كيلو غرام/هكتولتر) والقدرة
اإلنباتية ( )%77؛
• بالنسبة للشعير  :الوزن النوعي ( 57كيلو غرام/هكتولتر) والقدرة
اإلنباتية (.)%85
املادة 9
مسطرة الحصول على اإلعانة املالية
لالستفادة من اإلعانة املذكورة ،تودع الشركات املعتمدة ملف
طلب اإلعانة لدى املصالح املختصة لوزارة الفالحة واملتكون من
الوثائق التالية :
بالنسبة لبذور الحبوب املنتجة وطنيا :
• جدول تلخي�صي لشهادات نتائج التحاليل بالنسبة لبذور محصول
السنة الجارية أو جدول تلخي�صي لكمية البذور املخزنة واملوافقة
للمعايير املعمول بها مسلم من لدن املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية في بداية املوسم الفالحي أو الجدولين
معا ؛
• جدول تلخي�صي لكميات بذور الحبوب املتوفرة عند نهاية فترة
البيع مسلم من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ؛

من املخزون املتبقي ،مسلم من طرف املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ؛
• جدول تلخي�صي لعدد كميات بذور الحبوب املستوردة واملتبقية
في املخزون عند نهاية فترة البيع مسلم من طرف املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
• تصريح لشركة تسويق بذور الحبوب املعتمدة بكميات البذور
املستوردة التي تعرضت للضياع أو التلف برسم املوسم الفالحي ؛
• نسخة من االلتزام باالستيراد مؤشر عليه من طرف مصالح
الجمارك ؛
• نسخة من التصريح املفصل للبضائع عند االستيراد ( )DUM؛
• البيان الدولي البرتقالي لوحدات البذور.
املادة 10
يدخل هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من صفر  29( 1442سبتمبر .)2020
وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير الصحة رقم  185.21صادر في  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير   )2021بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14
الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة
الحيوية املسوقة في املغرب.
وزيرالصحة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.852الصادر في  14من صفر  18( 1435ديسمبر  )2013املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر
بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم ،وال سيما املواد 12و  14و  15منه ؛
وبعد االطالع على القرار رقم  787.14الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم
لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب ،كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛
وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم ،املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛
وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم ،املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية
املعنية ؛
واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدد في امللحق رقم  1املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.
يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثلة الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2
املرفق بهذا القرار.
تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم  3املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله
رقم  ،787.14كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

*
*

*
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.955صادر في  21من جمادى اآلخرة 1442
( 4فبراير   )2021باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أنزي بإقليم تيزنيت وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر

وعلى مداوالت مجلس جماعة أنزي املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  17أغسطس   2020؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر   2020؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436

رسم ما يلي :

( 7يوليو  )2015؛

املادة األولى

وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  ،)1992كما وقع تغييره تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414

يوافق على التصميم رقم  08/2020والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة أنزي بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.

( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها ؛
وعلى املرسوم رقم    2.19.948الصادر في  18من صفر 1441

املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة أنزي تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى اآلخرة  4( 1442فبراير .)2021

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  8نوفمبر  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أنزي خالل الفترة
املمتدة من  3مارس إلى  16أغسطس  2020؛

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.
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قرار لوزير الداخلية رقم  3289.20صادر في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الدواغربهت الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها
داخل دائرة الري بالغرب.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى القانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.115بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة  33منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.973الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير  ،)2020بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17
املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم
القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة
ميثاق لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية الدواغر بهت ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛
وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ  23نوفمبر  ،2020الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد
هذه الالئحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الدواغر بهت الكائنة بإقليم سيدي
سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

1327

1328

الجريدة الرسمية

*

*

*

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

*

*

*

1329

1330

الجريدة الرسمية

*

*

*

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

*

*

*

1331

1332

الجريدة الرسمية
الئحة

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

*

*

*

1333

1334

الجريدة الرسمية

*

*

*

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

1335

1336

الجريدة الرسمية

(فرعية اوالد بوخليف)

*

*

*

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

الجريدة الرسمية

1337

1338

الجريدة الرسمية

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

قرار لوزير الداخلية رقم  3290.20صادر في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد زيد أوالد أنصر (أوالد زيد) الكائنة بإقليم سيدي سليمان
الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما الفصل  5منه ؛
وعلى القانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.115بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة  33منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.973الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير  ،)2020بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17
املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم
القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة
ميثاق لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد زيد أوالد أنصر
(أوالد زيد) ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛
وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ  23نوفمبر  ،2020الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد
هذه الالئحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد زيد أوالد أنصر (أوالد زيد)
الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  395.21صادر 
في  25من جمادى اآلخرة  8( 1442فبراير  )2021بإجراء بحث
علني في شأن مشروع مرسوم يق�ضي بإدراج الربط الطرقي
بين تيط مليل وبرشيد من ن.ك  25+860إلى ن.ك 29+850
في صنف الطرق السيارة بإقليم مديونة وعمالة مقاطعات
موالي رشيد.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  4.89املتعلق بالطرق السيارة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.109بتاريخ  6صفر 1413
( 6أغسطس  )1992كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 21.03
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.205بتاريخ  16من
رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من جمادى اآلخرة  8( 1442فبراير .)2021
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  81.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.60بتاريخ  10ربيع األول 1424
( 12ماي  )2003؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.89.189الصادر في  10شعبان 1413
( 2فبراير  )1993لتطبيق القانون رقم  4.89املشار إليه أعاله،
قرر ما يلي :
املادة األولى

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

يجري بحث علني مدته شهر واحد ( )1يبتدئ من  8مارس إلى غاية
 8أبريل  2021حول مشروع مرسوم يق�ضي بإدراج الربط الطرقي
بين تيط مليل وبرشيد من ن.ك  25+860إلى ن.ك  29+850في صنف
الطرق السيارة بإقليم مديونة وعمالة مقاطعات موالي رشيد وذلك
بالجماعتين التاليتين :

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

 إقليم مديونة  :جماعة لهراويين ؛ عمالة مقاطعة موالي رشيد  :مقاطعات موالي رشيد.املادة الثانية
يوضع ملف البحث طيلة مدة البحث العلني ،رهن إشارة العموم
بالجماعتين املذكورتين في املادة األولى أعاله ،ويفتح بمكاتبهما داخل
أوقات العمل اإلداري ،سجل لتدوين مالحظات العموم حول مشروع
املرسوم املذكور.
املادة الثالثة
يعلن عن البحث بواسطة إعالنات تقوم بإلصاقها السلطة املحلية
بمكاتب الجماعتين املشار إليهما في املادة األولى أعاله وذلك خمسة ()5
أيام قبل الشروع في البحث.
املادة الرابعة
ترجع الجماعتان املذكورتان إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ملف البحث بعد انصرام أجله مشفوعا بشهادة اللصق والوضع.

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Economie et gestion
- Master of business administration in project management,
préparé et délivré au siège de Limkokwing University of
creative technology - Malaisie - le 27 juillet 2020, assorti du
bachelor of business (Hons) in entrepreneurship, préparé
et délivré au siège de la même université - le 14 juillet 2018 ,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  82.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  83.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie et gestion

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie

- Bachelor of business (Hons) in entrepreneurship, préparé
et délivré au siège de Limkokwing University of creative
technology-Malaisie - le 14 juillet 2018 ,

- Baccalauréat en gestion (B,Gest,), préparé et délivré
 au siège de l’Université de Montréal - HEC MontréalCanada - le 23 mars 2009 ,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  84.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Gestion et comptabilité
- Degree master of management science in accounting,
préparé et délivré au siège de ANHUI University of
technology - République populaire de Chine - le 22 juin
2020 ,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،مسار  :االقتصاد-التدبير املسلمة من كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -عين السبع  -الدار البيضاء.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  85.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Management
- Degree of bachelor of science, préparé et délivré au siège
de Winthrop College-USA - le 17 décembre 1988,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  86.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Economie et
: management des organisations
- Diplôme de master droit, économie, gestion, mention
: organisation des firmes et des marchés connaissance
et innovation, spécialité : économie et management
des organisations et des ressources humaines, à finalité
professionnelle, préparé et délivré au siège de l’Université
 )de Nice (membre de la Comue Université Côte d’AzurFrance - le 5 décembre 2018,
مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،تخصص  :تدبير املقاولة املسلمة من كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -مكناس.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  87.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Stratégie digitale
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
innovation, entreprise et société parcours type stratégie
digitale, délivré par la Comue Université Côte d’AzurFrance, au titre de l’année universitaire 2018/2019,
assorti du diplôme de licence de droit, économie, gestion,
mention : économie et gestion, délivré par l’Université
 )de Nice (membre de la Comue Université Côte d’AzurFrance,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  88.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  89.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

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

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Management des systèmes
: d’information

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Relations internationales
- Master of arts in eu international relations and diplomacy
 studies, préparé et délivré au siège de College of EuropeBruges - Belgique - le 9 novembre 2017.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

- Degree of master of science management information
systems, préparé et délivré au siège de University of
Central Florida-USA - le 5 mai 2005,
مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية ،اختيار  :علم اإلدارة
املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  90.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  91.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير (،)BAC+5
الشهادة التالية :
- Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux/
grade de master, préparé et délivré au siège de Kedge
business school - Bordeaux - France - le 24 mars 2017,

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Ingénierie des
: ressources humaines
- Diplôme d’études supérieures spécialisées ingénierie des
ressources humaines/grade de master, préparé et délivré
au siège de l’Université Paris 5- France - le 23 octobre
2003 ,

مشفوعة بشهادة النجاح في األقسام التحضيرية وبشهادة

مشفوعة باإلجازة في الحقوق (تخصص القانون العام) املسلمة
من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

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

الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  92.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  93.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management
- Master of business administration in project management,
préparé et délivré au siège de Limkokwing University of
creative technology - Malaisie - le 27 juillet 2020 ,

تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير (،)Bac+5
الشهادة التالية :
- Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Grenoble
d’études supérieures en management grade de master,
préparé et délivré au siège de Grenoble Ecole de
management - France - le 20 mars 2012 ,

مشفوعة بشهادة باكالوريوس علوم ،تخصص  :تنمية املوارد

مشفوعة بشهادة النجاح في األقسام التحضيرية وبشهادة
الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

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

البشرية املسلمة من جامعة األخوين  -إفران.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  94.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  95.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Sciences de gestion
- Diplôme de doctorat en sciences de gestion, délivré
par l’Université Paris Nanterre (membre de la Comue
Université Paris Lumières) - France - le 25 février 2019 ,
مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة للمدرسة املحمدية للمهندسين،
املسلك   :الهندسة الصناعية ،التخصص  :هندسة املشاريع املسلم من
املدرسة املحمدية للمهندسين  -الرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة ،الشهادة التالية في
: Transports et logistique
- Diplôme certificat supérieur consulaire en gestion et
commerce, préparé et délivré au siège de l’Ecole de
gestion et de commerce de Rouen-ISPP groupe ESC
Rouen-France - le 4 septembre 2003,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  96.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  97.21صادرفي  22من جمادى األولى  6( 1442يناير )2021
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  12نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Transports et logistique
- Titre de l’Ecole « Manager opérationnel transports et
logistique », préparé et délivré au siège de E.S.T Ecole
supérieure des transports, groupe ENOES - France - en 2007,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Administration des affaires
 )- Grade de bachelière en administration des affaires (B.A.A.
en sciences comptables, préparé et délivré au siège de
l’Université du Québec à Montréal-Canada - le 20 mars
2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو مايعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  6( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  159.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4722
للسيد خالد أزغول الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  14مارس ،2019
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  160.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4723
للسيدة عائشة كيرامي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  10يوليو ،2019
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  161.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4724
للسيدة فاطمة الزهراء الطاللي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  13يوليو ،2019
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  162.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4725
للسيدة سناء حامي الدين الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  8يونيو ،2017
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  163.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4726
للسيدة سارة اعالة الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  9أكتوبر  ،2017أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  164.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4727
للسيد جوهر القضا�ضي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  30نوفمبر ،2018
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  165.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4728
للسيدة أروى إحسان الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  166.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4729
للسيدة سارة عبد االاله الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة الرباط.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  167.21صادر في
 7جمادى اآلخرة  21( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4730
للسيدة ايمان الحجوجي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة أكادير.
*
*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  168.21صادر في
 6جمادى اآلخرة  20( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4736
للسيد مصطفى بدوي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة الجديدة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  169.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4731
للسيد عمر فائز الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  14مارس ،2019
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  170.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4732
للسيدة سارة زينون الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة تازة.
*
*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  171.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4733
للسيد محمد عالء الدين اوشطو الحامل لدرجة املاستر في الهندسة
املعمارية مسلمة من O.M Beketov National University Of Urban
 Economyبخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة
مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة
مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة بيني مالل.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  172.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد  4734للسيد
يسين بن عي�سى الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير  -جامعة قرطاج بتونس بتاريخ
 10يوليو  ،2012أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  173.21صادر في
 5جمادى اآلخرة  19( 1442يناير  )2021يرخص تحت عدد 4735
للسيد وسيم يحياوي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  23يونيو ،2017
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  100.21صـادر ف ــي  29من جمادى األولى  13( 1442يناير  )2021بتغيير قرار 
وزير االقتصاد واملالية رقم  3483.15بتاريخ  12من محرم  26( 1437أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غيراملباشرة.

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  3483.15الصادر في  12من محرم  26( 1437أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من قرار وزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله رقم  3483.15الصادر في
 12من محرم  26( 1437أكتوبر : )2015
«املادة األولى  -.يعين  ،...........................................................................................................كما يلي :

1363

1364

الجريدة الرسمية

«
«
«
«
«
«
«
«

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

«
«

بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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««الناضور ،وجدة  -أنجاد ،الحسيمة ،تازة ،الدريوش ،جرسيف ،بركان ،توريرت ،جرادة ،فجيج

مساعد تقني من الدرجة األولى
مساعد تقني من الدرجة الثانية
مساعد تقني من الدرجة الثالثة

مساعد إداري من الدرجة الثانية
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املادة الثانية  -.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من جمادى األولى  13( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3294.20صـادر ف ــي  22من ربيع اآلخر  1442
( 8ديسمبر   )2020بتغيير قرار املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر رقم  3778.15بتاريخ  15من
محرم  29( 1437أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء
موظفي املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على قرار املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر رقم  3778.15الصادر في  15من محرم 1437
( 29أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى محاضر لجان إحصاء األصوات املنجزة بتاريخي  3يونيو و  3أغسطس ،2015
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من قرار املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر املشار إليه أعاله
رقم  3778.15الصادر في  15من محرم  29( 1437أكتوبر : )2015
«املادة األولى  -.يعين  ،..............................................................................................................كما يلي :
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« - 1اإلدارة املركزية

الدرجة األولى

األطباء البياطرة من
الدرجة االستثنائية

عادل الطائر
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«-2
«

1-2

موهيب عبد الرزاق

موهيب عبد الرزاق

املتصرفون من الدرجة
موهيب عبد الرزاق

مساعد إداري من الدرجة
األولى

موهيب عبد الرزاق
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«

املتصرفون

املتصرفون من الدرجة

عبد السالم

رشيد الحراق

تقني من الدرجة األولى
تقني من الدرجة الثانية

عبد الحميد

هشام ميهوبي
ادريس حجاج

هشام ميهوبي

-

-
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23

الدواير

الجريدة الرسمية
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«
اللجنة
النواب

املتصرفون

املتصرفون من الدرجة

(نائب الرئيس)

هشام وحيوى

تقني من الدرجة الرابعة
عزيز الكنافي

سعيد حفظي
هشام وحيوى
هشام وحيوى

-

-
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«
اللجنة
رقم
30
31

32

الناجي املرابط

تقني من الدرجة األولى
محمد كريمي
33

التقنيون
واملحررون

تقني من الدرجة الرابعة

(الرئيس)
محمد الخلوفي

34

35

عبد الناصر
الصالحي

-

الجريدة الرسمية
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«
«
اللجنة
رقم

الدرجة

حماد شلغمي

احسان عمار

تقني من الدرجة الثانية

رشيد ابو
الوفاء
حماد شلغمي
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«
اللجنة
رقم

الثانية

)الرئيس(

بونيت الحسن
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«
«
«
اللجنة
رقم

سفريتي
عبد الحق
البكاي محمد

املتصرفون من الدرجة

حسان بركاوي

الغدال عالي
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العرائش)

اللجنة
رقم

)الرئيس(

عبد املجيد
نافع

تقني من الدرجة األولى

موراد
الصعف�ضي

الجريدة الرسمية
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«
اللجنة
رقم

الدرجة املمتازة
مهندس الدولة من
محمد بغدادي

املتصرفون من الدرجة

)الرئيس(

محمد بغدادي

63

عسو ابعوز
نبيل الشرادي
الطاهر جبار

املادة الثانية  -.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع اآلخر  8( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3295.20صـادر ف ــي  22من ربيع اآلخر  1442
( 8ديسمبر   )2020بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل املوظفين
في اللجان اإلدارية متساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات  -قطاع املياه والغابات .-
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال 1378
( 5ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
رقم  3778.15الصادر في  15من محرم  29( 1437أكتوبر )2015
بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر ؛
وحيث إنه تعذر اجتماع اللجان اإلدارية متساوية األعضاء رقم
 21و  22و  23و  30و  31و  38و  54املختصة إزاء أطر املتصرفين
والتقنيين واملحررين واملساعدين اإلداريين واملهندسين الرؤساء
ومهند�سي الدولة ،بسبب فقدان بعض ممثلي املوظفين لعضويتهم
بهذه اللجان على إثر اإلحالة على التقاعد لبلوغ حد السن أو االستقالة
أو الحذف من األسالك بعد اإلندماج في إدارة أخرى ،أو بسبب صدور
قرار بالتوقيف املؤقت من الوظيفة في حقهم ؛
وفي انتظار اجراء انتخابات ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية
متساوية األعضاء املذكورة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل  28من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي ،)1959
تحدث لجان ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية متساوية
األعضاء ،كما يلي :
 لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية متساويةاألعضاء رقم  21و  22و  23املختصة إزاء أطراملتصرفين والتقنيين
واملحررين واملساعدين اإلداريين على صعيد عمالة/إقليم  :فاس -
صفرو  -بوملان  -موالي يعقوب وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية
أسماؤهم :
• السيد موحى اشطرمون ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته رئيسا ؛

عدد 6 - 6962بجر 6جر (1( 6اربف ((18 (18

• السيد كمال مفاضل ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته عضوا ؛
• السيدة عائشة بادير ،متصرفة من الدرجة األولى ،بصفتها
عضوا.
 لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجنتين اإلداريتين متساويتياألعضاء رقم  30و  31املختصة إزاء إطاري املهندسين الرؤساء
ومهند�سي الدولة ،على صعيد عمالة/إقليم  :وجدة  -بركان -
الناضور  -فكيك  -تاوريرت  -جرادة  -الدريوش ،وتتألف من ممثلي
اإلدارة اآلتية أسماؤهم :
• السيد عبد الصمد جا محمد ،مهندس رئيس من الدرجة
املمتازة ،بصفته رئيسا ؛
• السيد الناجي املرابط ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته عضوا ؛
• السيد محمد كريمي ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته عضوا.
 لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجنة اإلدارية متساوية األعضاءرقم  38املختصة إزاء إطار املتصرفين ،على صعيد عمالة/إقليم :
الدار البيضاء  -املحمدية  -بنسليمان  -سطات  -خريبكة -
سيدي بنور  -الجديدة  -آسفي ،وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية
أسماؤهم :
• السيد عبد الفتاح النعوري ،مهندس رئيس من الدرجة
األولى ،بصفته رئيسا ؛
• السيد أناس كميل ،مهندس رئيس من الدرجة األولى ،بصفته
عضوا ؛
• السيدة احسان عمار ،مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة،
بصفتها عضوا.
 لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجنة اإلدارية متساوية األعضاءرقم  54املختصة إزاء إطاراملهندسين الرؤساء ،على صعيد عمالة/
إقليم  :تطوان  -طنجة  -شفشاون  -وزان  -العرائش ،وتتألف من
ممثلي اإلدارة اآلتية أسماؤهم :
• السيد خالد العطار ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته رئيسا ؛
• السيد عبد املجيد نافع ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته عضوا ؛
• السيد رشيد مجدي ،مهندس رئيس من الدرجة املمتازة،
بصفته عضوا.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع اآلخر  8( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

