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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص ع مة

مدونة السير على الط ق.

 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع

األول 1441 )20 أكتوبر 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل 

 )2010 )29 سبتمبر   1431 20 من شوال  في  الصادر   2711.10 رقم 

 .............................. 2800املتعلق بتسجيل املركبات ذات محرك واملقطورات.

الكم م ت الواقية. - تداأير مؤقتة ضد اضتف ع األسع ض.

في  صادر   1031.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

30 من شعبان 1442 )13 أبريل 2021( باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع 

 ............................. 2811أسعار الكمامات الواقية املوجهة لالستعمال الطبي.

مدونة الشغ2.- نموذج التق 6  املتعلق أز6 ضات امل اقبة.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1033.21 صادر في فاتح رمضان 1442 

)14 أبريل 2021( بتحديد نموذج التقرير املتعلق بزيارات املراقبة التي 

2811يقوم بها األعوان املكلفون بتفتيش الشغل............................................. 

نصوص خ صة

ت ض6خ افتت ح عملي ت التحديد اإلداضي.

مرسوم رقم 2.21.259 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

»تورسولت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

بإقليم  بدائرة طاطا  ادريس  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الجديدة« 

 .................. 2817طاطا، الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار تورسولت.
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مرسوم رقم 2.21.220 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيكرار« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري على 

 ................................................................ 2817ملك الجماعة الساللية تكرار.

مرسوم رقم 2.21.221 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اكادير نايت ايكن« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري 

 ...................................... 2818على ملك الجماعة الساللية اكادير نايت ايكن.

مرسوم رقم 2.21.222 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ادغوال 2« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة احواز العيا�شي بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت، 

 ..................................... 2818الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت ازدك.

مرسوم رقم 2.21.223 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

»ازالن فودنين«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري 

2819على ملك الجماعتين السالليتين اسا وازالن........................................... 

مرسوم رقم 2.21.224 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

نتمدى«  »ايمي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

بإقليم  ميدلت  بدائرة  العيا�شي  احواز  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

2819ميدلت، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت ازدك........................ 

مرسوم رقم 2.21.225 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض تكجكالت 

بإقليم  اقا  بدائرة  تمنارت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تكني«  ايت 

 .......... 2820طاطا، الجاري على ملك الجماعة الساللية تكجكالت ايت تكني.

مرسوم رقم 2.21.222 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض تسلكيت« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري 

2820على ملك الجماعة الساللية تسلكيت ايت علي...................................... 

مرسوم رقم 2.21.227 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

الواقع  للعقار املدعو »غنتور«  التحديد اإلداري  تاريخ افتتاح عملية 

بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك 

2821الجماعة الساللية اغير سموكن.............................................................. 

مرسوم رقم 2.21.228 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اسيسك 2« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك 

 ........................................................... 2821الجماعة الساللية انامر سموكن.

مرسوم رقم 2.21.229 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارا�شي الجموع 

الريش  بدائرة  كرامة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تاكريرت«  لقصر 

2822بإقليم ميدلت، الجاري على ملك الجماعات الساللية لقصر تاكريرت. 

CCPB Maroc sarl. - تجديد اعتم د.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
يتعلق   )2021 )5 مارس   1442 21 من رجب  في  رقـم 248.21 صادر 

املنتوجات  ملراقبة   »CCPB Maroc sarl« شركــة  اعتماد  بتجديد 

2822البيولوجية واملصادقة عليها.................................................................... 

»داض  مطبعة  )مصلحة  وال 6 ضة  والشب ب  الثق فة  وزاضة 
املن ه2«(. - بسع ض الخدم ت املقدمة.

قرار مشترك لوزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح 
 )2021 مارس   19(  1442 شعبان   5 في  صادر   771.21 رقم  اإلدارة 
بتغيير القرار املشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير االقتصاد واملالية 
رقم 204.00 الصادر في 28 من شوال 1420 )4 فبراير 2000( بتحديد 
الثقافية )مصلحة  أسعار الخدمات املقدمة من قبل وزارة الشؤون 

2823مطبعة »دار املناهل«(.............................................................................. 

إسن د انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 814.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2823انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 815.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2824انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 812.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2824انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 817.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2825انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 818.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2825انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 819.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2822انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 820.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2822انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 821.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2827انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 822.21 صادر في 12 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2827انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 831.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2828انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 832.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2828انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 833.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2829انتداب صحي.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 834.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2829انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 835.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2830انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 832.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2830انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 837.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2831انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 838.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2831انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 839.21 صادر في 17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بإسناد 

 .......................................................................................... 2832انتداب صحي.

الداض البير ء. - التخلي عن ملكية قطعة بضضية.

في  صادر   751.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 
3 شعبان 1442 )17 مارس 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطعة 
األرضية الالزمة إلحداث مدرسة األمير موالي الحسن بالحي الحسني 

2832بالدار البيضاء بوالية جهة الدار البيضاء - سطات................................. 

اإلذ3 أمم ضسة الهندسة املعم ض6ة.

 1442 من شعبان   23 في  922.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   22 في  923.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   5(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   23 في  924.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   23 في  925.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   23 في  922.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   23 في  927.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 من شعبان   23 في  928.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   2(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  فاتح  في  صادر   1002.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 أبريل   14(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  فاتح  في  صادر   1007.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 أبريل   14(

 .................................................................................. 2833الهندسة املعمارية.

نظ م موظفي اإلداضات الع مة

نصوص خ صة

وزاضة الصحة.

قرار لوزير الصحة رقم 708.21 صادر في 4 رجب 1442 )12 فبراير 2021( 
بتغيير قرار وزير الصحة رقم 4291.15 بتاريخ 18 من ربيع األول 1437 
)30 ديسمبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية 

 ........................ 2834املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة.

قرار لوزير الصحة رقم 709.21 صادر في 4 رجب 1442 )12 فبراير 2021( 
بتغيير قرار وزير الصحة رقم 322.12 بتاريخ 23 من ربيع اآلخر 1437 
)3 فبراير 2012( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية 

2832املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة............ 

إعالن ت وبالغ ت

2838وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج - بالغ.... 
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3)ضبيع األول) 33  )2))بكتوب )2)2)()أتغيير وتتميم ق اض وز6 )

التجهيز والنق2 ضقم)2 .  7))الص دض في)2))من شوال) 33  

املتعلق أتسجي2 امل كب ت ذات مح ك) ()(2 2 سبتمبر) ((9(

واملقطوضات.

وزيـر التجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء،

املتعلق بمدونة السير على الطرق) (52.05 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.10.07)بتاريخ)22)من صفر)1431 

)11)فبراير)2010()كما تم تغييره وتتميمه)؛

الوطنية) الوكالة  بإحداث  املتعلق  (103.14 رقم) القانون  وعلى 

 1.18.12 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الطرقية  للسالمة 

 2 2018(،)ال سيما املادة) فبراير) (22(  1439 5)جمادى اآلخرة) بتاريخ)

منه)؛

1431 من شوال) (20 في) الصادر  (2.10.421  وعلى املرسوم رقم)

)29)سبتمبر)2010()بتطبيق أحكام القانون رقم)52.05)املتعلق بمدونة)

السير على الطرق بشأن املركبات،)كما تم تغييره وتتميمه،)ال سيما)

املواد من)100)إلى)102)منه)؛

 2711.10 رقم) والنقل  التجهيز  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

2010()املتعلق بتسجيل) 1431 )29)سبتمبر) 20)من شوال) الصادر في)

املركبات ذات محرك واملقطورات،)كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

52)من القرار و) (51 و) (50 و) (42 و) (45 و) (9 و) (3  تغير وتتمم املواد)

رقم)2711.10)املشار إليه أعاله كما يلي):

»املادة)3.)-)

»نموذج ومرمو3 شه دة التسجي2

»تنجز شهادة التسجيل وفق النموذج املبين في امللحق رقم)1)بهذا)

»القرار وتتضمن البيانات الظاهرة التالية):

»•)على الوجه):

»)-)اململكة املغربية باللغتين العربية والفرنسية)؛

»)-)شهادة التسجيل باللغتين العربية والفرنسية)؛

»)-)رقم التسجيل)...................................................

....................................................................(-(«

....................................................................(-(«

»•)على الظه ):

»)-)االسم التجاري):)...................................................

»)-)الصنف):)...................................................

....................................................................(-(«

»)-)الوزن الفارغ)؛

»)-)الوزن اإلجمالي مع املجرور)؛

»)-)التقييدات)؛

....................................................................(-(«

»)-)إمضاء)واسم وصفة السلطة التي سلمت البطاقة الرمادية)؛

»)-)نوع العملية)؛

»)-)رقم السلسلة.«

»املادة)9.)-

»نق2 ملكية امل كبة

»يتعين على كل مشتر ملركبة)........................................................):

»1)-)طلب محرر).............................................................................

.................................................................................................(-(2«

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

»8)-)وصل أداء)الغرامة اإلدارية).....................................................

نصوص ع مة
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»9)-)شهادة سحب املركبة من حظيرة تعليم السياقة مسلمة من)

»اإلدارة املختصة إذا كانت املركبة املعنية مستخدمة سابقا في هذا)

»النشاط.

»في حالة التعرض على املركبة)..........................................................

)الباقي دون تغيير.(

»املادة)45.)-

»تكو6ن ملف الطلب

»يودع صاحب الطلب ملفه،)للحصول على البطاقة الرمادية،)لدى)

»الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

»ويجب أن يتضمن هذا امللف الوثائق التالية):

»أ()في حالة طلب التسجيل):

II)حسب طريقة الشراء) أو) (I -)طلب محرر على املطبوع رقم) (1«

»معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب االمتياز،)وعند)

»االقتضاء)من طرف مؤسسة تمويل شراء)املركبة واملبينين بامللحقين)

»رقمي)2)و)3)بهذا القرار.

 »2)-)إذن بالتسجيل)............................................................................

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

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

»8)-)ترخيص االستفادة من النظام املؤقت مسلم من طرف إدارة)

»الجمارك والضرائب غير املباشرة.

»9)-)عقد بيع باملصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل)

 »توقيع البائع واملشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء)املركبة بقرض

هذه) اقتناء) بعقد  مشفوعا  املركبة  القتناء) باملرابحة  بيع  عقد  »أو 

من) غيرها  أو  التشاركية  البنوك  وأحد  البائع  بين  مبرم  »املركبة 

»مؤسسات االئتمان أو الهيئات املعتبرة في حكمها املعتمدة لتقديم)

»منتجات املالية التشاركية،)إذا تم شراء)املركبة في إطار عقد املرابحة)

»بين البائع واملشتري.)ويؤشر على هذا العقد من طرف وزارة الشؤون)

»الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

»ب()في حالة طلب نقل ملكية املركبات):

»1)-)طلب محرر على املطبوع رقم)BI)أو)BII)حسب طريقة الشراء)

»املبينين بامللحقين رقمي)4)و)5)بهذا القرار)؛

»2)-)البطاقة الرمادية)........................................................................

....................................................................................................(-(3«

»4)-)شهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل في حالة)

 »اقتناء)املركبة من طرف البائع بقرض أو باملرابحة ومؤشر عليها من

»طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين)

»بالخارج.

»5)-)عقد بيع باملصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل)

»توقيع البائع واملشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء)املركبة بقرض)

 »أو عقد بيع باملرابحة القتناء)املركبة مشفوعا بعقد اقتناء)هذه املركبة

»مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات)

منتجات) لتقديم  املعتمدة  حكمها  في  املعتبرة  الهيئات  أو  »االئتمان 

املركبة في إطار عقد املرابحة بين) إذا تم شراء) »املالية التشاركية،)

ويؤشر على هذا العقد من طرف وزارة الشؤون) »البائع واملشتري.)

»الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.«

»املادة)42.)-

»إضج ع البط قة ال م دية

طبقا) (................................................ البعثات) أعضاء) على  »يجب 

»ألحكام هذا الباب إلى الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية مشفوعة)

»بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل في حالة اقتناء)

تثبت إرجاع) مقابل تسليمهم شهادة  باملرابحة،) أو  »املركبة بقرض 

»البطاقة الرمادية.«

»املادة)50.)-

»تكو6ن ملف الطلب

»يخصص التسجيل في سلسلة النظام املؤقت للسيارات املعفاة)

»مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا التفاقية دولية مبرمة مع اململكة)

»املغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص.

»يودع صاحب الطلب ملفه،)مقابل تسليم البطاقة الرمادية،)لدى)

»املصالح املكلفة بالتسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

للحصول على تسجيل مركبة بمحرك في) (: في حالة التسجيل) »أ()

بالوثائق) يجب على مالك املركبة اإلدالء) »سلسلة النظام املؤقت،)

»التالية):

.................................................................................................(-(1«

.................................................................................................(-(2«
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.................................................................................................(-(3«

.................................................................................................(-(4«

.................................................................................................(-(5«

 »2)-)ترخيص االستفادة من النظام املؤقت مسلم من طرف إدارة

الجمارك) مصالح  فيه  تشهد  املباشرة  غير  والضرائب  »الجمارك 

»والضرائب غير املباشرة بأن املركبة في وضعية قانونية إزاء)النظام)

»الجمركي،)أي أن صاحبها يتوفر على جميع الشروط املنصوص عليها)

»في النصوص التشريعية والتنظيمية لالستفادة من نظام االستيراد)

»املؤقت.

.................................................................................................(-(7«

.................................................................................................(-(8«

 »ب()في حالة نقل ملكية املركبات):)لنقل ملكية املركبات ذات محرك

»املسجلة في سلسلة النظام املؤقت يجب على صاحب الطلب اإلدالء)

»بالوثائق التالية):

.................................................................................................(-(1«

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 51. -

»تكو6ن ضقم التسجي2

»يتكون رقم التسجيل في سلسلة النظام املؤقت من اليمين إلى)

»اليسار،)من):

» - الرمز الحرفي املتكون من حرفي »ن م« يكتب فوق لفظة »املغرب« 

»بالعربية بصفة متطابقة ؛

» - مجموعتان من األرقام ......................... أرقام )من 1 إلى 9999( ؛

لفظة  فوق  يكتب   »RT« حرفي  من  املتكون  الحرفي  الرمز   -  «

»MAROC« بالالتينية بصفة متطابقة.

»وتكتب الرموز الحرفية وبخط بارز بشكل ظاهر للعيان في مقدم)

»ومؤخر املركبة على صفيحتي التسجيل بلون أسود براق على خلفية)

»بيضاء)قاتمة من مادة عاكسة للضوء)وفق النموذج املبين في امللحق)

»رقم)25)بهذا القرار.

من هذا) (48 و) (25 و) (24 »تخضع صفائح التسجيل ألحكام املواد)

»القرار.«

»املادة)52.)-

»مسط ة السحب

 »من أجل السحب النهائي)..................................................................

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

»..................................................)تم سحبها نهائيا من السير.

»كما يمكن لإلدارة أن تسحب نهائيا من السير املركبات التي تم)

»األمر بتكسيرها.«

املادة الثانية

من القرار (29 و) (28 و) (27 و) (22 و) (25 و) (1  تنسخ املالحق رقم)

22 25)و) 1)و) 2711.10)املشار إليه أعاله وتعوض باملالحق رقم)  رقم)

و)27)و)28)و)29)املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينسخ امللحق رقم)24)من القرار رقم)2711.10)املشار إليه أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ربيع األول)1441 )20)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

*
*  *
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ق اض لوز6  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ). 23 )ص دض في)

أ تخ ذ تداأير مؤقتة) بأ 26) )2)() ( 3(  33( 32)من شعب 3)

لالستعم ل) املوجهة  الواقية  الكم م ت  بسع ض  اضتف ع  ضد 

الطبي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية) ()2020 مارس) (23(

 23.20 رقم) القانون  بموجب  عليه  املصادق  عنها،) اإلعالن  وإجراءات 

 1441 شوال) (5 بتاريخ) (1.20.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)28)ماي)2020(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة الثالثة منه)؛

 1441 رجب) من  (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  وعلى 

2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء)التراب) )24)مارس)

الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)–)كوفيد)19،)كما وقع تمديدها)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.952 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبق طيلة مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية أسعار)
لالستعمال) املوجهة  الواقية  للكمامات  بالتقسيط  القصوى  البيع 

الطبي املنصوص عليها في املادة الثانية بعده.

املادة الثانية

يحدد سعر البيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة األولى أعاله)
كما يلي):

نوع الكم مة
ثمن البيع للعموم  للوحدة

مع احتس ب ال سوم)

2,00 درهمانالكمامات الجراحية

15,00 درهماالكمامات من نوع)FFP2 بدون صمامة

15,00 درهماالكمامات من نوع)FFP2 مع صمامة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1442 )13)أبريل)2021(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق اض لوز6  الشغ2 واإلدم ج املنهي ضقم ).233  ص دض في ف تح ضمر 3 )33  )3  بأ 26  )2)( أتحديد نموذج التق 6 
املتعلق أز6 ضات امل اقبة التي يقوم به  األعوا3 املكلفو3 أتفتيش الشغ2

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على القانون رقم)25.99)املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.03.194)بتاريخ)14)من رجب)1424 
)11)سبتمبر)2003()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)534)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)534)من القانون املشار إليه أعاله رقم)25.99،)يحدد،)كما هو ملحق بهذا القرار،)نموذج تقرير زيارة)
املراقبة الذي يجب على األعوان املكلفين بتفتيش الشغل أن يحرروه عن كل زيارة يقومون بها.

املادة الثانية

ينسخ قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي رقم)351.05)الصادر في)29)من ذي الحجة)1425 )9)فبراير)2005()بتحديد نموذج)
التقرير املتعلق بزيارات املراقبة التي يقوم بها األعوان املكلفون بتفتيش الشغل.

املادة الثالثة

2.19.720  ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من التاريخ الذي يدخل فيه حيـز التنفيذ املرسوم رقم)
الصادر في)29)من جمادى األولى)1442 )13يناير)2021()بتحديد شكليات توجيه التنبيهات واملالحظات إلى املشغل.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان)1442 )14)أبريل)2021(.

اإلمضاء: محمد أمكراز

*
*  *
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 ررررررررررررررررررر حرمل
  مررو ج التقر ررر املتعلر  ب  رارة املراقبرة

   

 اململكررررررة املغربيررررررة
             **** 

 وزارة الشغل واإلدماج املنهي
            ------- 
  ..ب ........ل .................. املدير ة الج و ة 

 ب .......... ل ................املدير ة اإلقليمية 
                          --------------- 

 .رق : .........................ملف 

 )*(راقبررررررررةاملز ررررررررارة  حررررررررول  تقر ررررررررر 
 مدو ة الشغل(ب املتعل  65.99من القا ون رق   534)املادة 

 
 :نلقر ا لمل ناا لملرل با بليامة ل ام   نلقظيق      تبت    قبن بتكأن لألع لر  ك قلع   لقشخص ي نلقعائل  لالس   

1- ....................................................................................../........................................................................................... 
2- ......................................................................................../......................................................................................... 

 :معطيات حول ال  ارة -1

          :(1)  رررررروع ال  ررررررارة  

 :زيامة منت دا 

 .زيامة تذب                .زيامة محوتة لق وف                  .زيامة عاما                     

  زيامة بناء عل  طل . 

  زيامة لستعجاقاا. 
 ...................................................................................................................: .........................(2)لقليامةت  ات تامي  ن  
 .................................................................................................................................: ........................(3)لس  لمللال 
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 .ملركليا، نيحت ظ باقثاني بدلف لملاانقا أن لملؤسسا قو  لملرق ا لقهمدركلة لملختراه أحوودا إل  لإلتلمة للقتارير ف  ن  رين، ي ج يحرم    )*(
 .لملناسبا ابللخان للخانا أن  ف  Xنض  عهما  (1)
 .(قاه/ن از لقليامة )نهاملإ نساعا لقا م نلقل ر نلقسناباار  (2)
 لعتباميا. اا لملاانقا أن لملؤسسا إر كار لمللال شخراص ي نلقعائل  قلدلال إر كار شخرا  لتاا/  سدلالس  لقشخ (3)
 .لخ(إلملاانقا/ لملؤسسا/ مكار آخر )نمش، مست تع، مكت ، ... (4)

إذاإذا
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 أص اف األجراء املشتغلين بم ازل   وعدده : -4

 

عدد                                
 األجراء

   اف األجراءأص

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررردد اإل رررررررررراث

    األجراء الدائمون 
    األجراء غير الدائمين
    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع

 
 املصلحة الطبية للشغل: -5

 

 ملصلحة روع ا
(8) 

 

 عردد 
العيادات 
 الطبية

 املمرضررون املمرضرت و  أطباء الشغلو طبيبرت 
املساعدون املسرعدات و 

 االجتماعيون 

 املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس 

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 .محوتة لملوةشال غ ر عا ت  (5)
 .عا ت من أجل إن از شال مع رعا ت شال محوتة لملوة/ (6)
 /ماانقا أخر .ماانقا من لقباطن/ماانقا  لاال مؤ ت (7)
 مرق ا مستالا/ مرق ا ملتركا ب ر لملاانالب. (8)

 :وعدده  األجراء املتواجدين بمكان ال  ارةأص اف  -2
 ن ال  ارة:املقاولة أو املؤسسة  موضوع ال  ارة بمكاأجراء وعدد أص اف  -أ

  

 عدد األجراء           

 

 األجراء افص أ

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 األجراء األحداث
 س ة كاملة 15)بين 
 س ة( 18و

 األجراء
 املعاقون 

 األجراء
 األجا ب

  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث

         (5) األجراء الدائمون 

         (6)األجراء غير الدائمين

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررروعاملجمررررررررررررررررررررررررررررررررررر
        

    
 

 ال  ارة: بمكان عدد أجراء املقاوالت األخرى  -ب
 

 اس 
 املقاولة

ع وان 
 املقاولة

  وع
 املقاولة

)7) 

النشاط 
 امل اول 

العدد اإلجمال  
 لألجراء

 

 األجراء األحداث
ملة س ة كا 15)بين 
 س ة( 18و

 األجراء
 املعاقون 

 األجراء
 بجا األ 

  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث

            
            

 املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع
        

    
 

 ي بمكان ال  ارة:أص اف وعدد املستفيدين من تكو ن أو تدر ب منه -3
 

عدد                        
 املستفيدين
 أص اف املستفيدين

 ل االعردد اإلجم
 للمستفيدين

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررررردد اإل رررررررررراث

    ون ررررررررررررررررون امل  يررررررررررررراملتدرج

    ون ررررررررررون امل  يرررررررررراملتمرس

 املتدربون    إطار التكو ن
 من أجل اإلدماج 

   

    رررررررونررررررررررررررررون آخرررررررررررررررمتدربرررر

    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع
 

 
 

عدد املستفيدين

أصناف املستفيدين
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 :رررررةاملراقربر حرون بشأ   جردول  -6
رق  املحور 
 واملوضوع

 لرئيس يا

 املحاور واملواضيع الرئيسية
 (9)الخاضعة للمراقبة

املواضيع الفرعية 
 الخاضعة
 (9للمراقبة)

 املواضيع
 التي تمت مراقبت ا

 ةاملخالفاألفعال 
 تمت التي

 امعاي ت 

 األفعالطبيعة 
 (10ة)املخالف

 األشخاص عدد
باألفعال  املع يين

 املخالفة

 ةاملتخذت اإلجراءا
 أو امل مع اتخا ها 

       لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالتشغي 1
       امىىىىىىىىىىىىىىىىىح نلإلخبىىىىىىىلقترري 1-1
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت لقلاىىىىىىىىىىىىىىىعا 1-2
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىا لقلاىىىىىىىىىىبطا  1-3
       ىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلقك اقىىى 1-4

2 
 الحقوق األساسيةاملبادئ و 
 لررررررري العمررررررررف

  
    

       شرنط عدىىل لألحولث 2-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىا لقنااباىىىىريىىىىىىىىىىىىلل ىىىى 2-2
       ري ىىىل للجبىىىلقعدمنى   2-3
       ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلااىدىلقت  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىنىىىىىىىى 2-4

       لرررررررررررررررررررررررررر  الشغرررررررررررررررررررررررت ظي 3
       ل ىىىىىىىىىام لقولخىىىىىىىىىىىىىىىىلقن  3-1

3-2 
لقوفاتر مسك لقسجهب ن 

 ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنلق ثائىىىىىىىىىىىىى
  

    

       ىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلمللراىىىىى 3-3

4 
 حماية فئات خاصة

 األجراء واملتدربينمن 
  

    

       حدايىىىىىىىىىىا لألحىىىىىىىىىىىىولث 4-1
       لقنسىىىىىىىىىىىاءحدايىىىىىىىىىىىىا  4-2
       نىىىىىلملعا ا حدايىىىىىىىىىا 4-3

       رررررلررررررررررررردة الشغررررررررررررررررررمرررررر 5
       اىىىىىل لقعاتيىىىوة لقلاىم 5-1
       اىىىىىىىىا لألسب عاىىىىلقرلح 5-2

5-3 
لقرلحا ف  أيام لألعاات 

 نلقعطل
  

    

       اىىىىىىىىىىىا لقسن يىىىىىىىىلقعطل 5-4
       لإلجازلب نمخص لقتاا  5-5

       ررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألجرررررررررررررررر 6
       رىىىىىىى قألجىىىىىىو لألتنىىىىىلل  6-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىىىىهنة لأل وماىىىىىىىىىع 6-2
       لل ل لرت زي  أتلء لألجر ن  6-3
       ىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلملاترويىىىىىىىىىىىى 6-4

       ةررررررررررات التمثيليررررررررال يئ 7
       رلءىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لألجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنونب 7-1
        ر ىىىىىىىى ر لقنااباىىىىىىىىىىىىلملدثل 7-2

 
 مالحظات حول ال  ارة: -7

………………......….........………………………....……………………… 
.............................................................................................. 

 )باألرقام والحروف( ات:ررراملرفق
......….........……….....................…….………………………………… 

.............................................................................................. 
 ..................................ف : . ...............نحرم ب........        

 
 اإلمضرررررررررررررررراء:

   ليامة نت  اعاقب  ل ام نلقظيقبن بتك  تبت   ق     أن لألع لر  لع ر ق يس  لقشخص ي نلقعائللإل 

------------------------------------------------------------ 
 نلقتن اداا للجامي بها لقعدل.لمل لضا  لملنر ص عليها ف  لقنر ص لقذلريعاا  (9)
 مخاق ا/جنحا/طباعا أخر . (10)

       اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لملاانقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلجن 7-3

7-4 
لجنا لقسهما نح ظ 

 لقص ا
      

       الصحة والسالمة حفظ  8
       ىىىىىلىىىىىىىىىىىىن لقلاىىىىىىىىىىىىىىىأماكىىىىى 8-1
       أج لء أماكن لقلال 8-2
       ىىىىىىىىىىىىىىىىىلة نلآلالبلألج ىىىىىىىىىىىىىىىى 8-3
       لملستحضرلب نلمل لت 8-4
       طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لقلاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 8-5

       ةرررررررررررة االجتماعيرررررررررررالحماي 9
       لىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لتث لقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح 9-1
       اىىىىىىىىىىىىىىرلض لمل ناىىىىىىىىىىىىىىىىىلألم 9-2
       يىىىىىىىىىىىىىىار لالجتداعىىىىىىىىىىىىىلقضد 9-3
       لقتأم ر لإلجبامي عن لملرض 9-4

       العالقة الشغليةن اية  10
       ىىىلإنهىىىىىىىىىىاء عاىىىىىىىىىىو لقلاىىىىىىى 10-1
       ىىىىىىىىىىىىىىىىىىن لقتااعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوسىىىىىىىىىىى 10-2

       الوساطة    االستخدام 11
       ىىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلق ساطىىىىىىىىى 11-1
       تىىىىىىىىىىىل لملؤ ىىىىىىىىلقذلاا 11-2

       عالقات الشغل الجماعية 12
       لت ا اا لقلال للجداعاا 12-1

       ةررررررررررررررررررررراملراقبعمليرررررررررررررررررررررة   13

13-1 
ق عاك أو قوعاقك عر لا عدل 

 تبت   ق    ب قبن بتك
  

    

13-2 
 لإلتالء باقسجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهب 

 نلق ثائىىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىىىىىلقوفاتن 
  

    

13-3 
 ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لمللاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ي

 هىعن  بىىين نأن م
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 تبت   ق    ب قبن بتك
  

    

13-2 
 لإلتالء باقسجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهب 

 نلق ثائىىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىىىىىلقوفاتن 
  

    

13-3 
 ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لمللاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ي

 هىعن  بىىين نأن م
  

    

 :رررررةاملراقربر حرون بشأ   جردول  -6
رق  املحور 
 واملوضوع

 لرئيس يا

 املحاور واملواضيع الرئيسية
 (9)الخاضعة للمراقبة

املواضيع الفرعية 
 الخاضعة
 (9للمراقبة)

 املواضيع
 التي تمت مراقبت ا

 ةاملخالفاألفعال 
 تمت التي

 امعاي ت 

 األفعالطبيعة 
 (10ة)املخالف

 األشخاص عدد
باألفعال  املع يين

 املخالفة

 ةاملتخذت اإلجراءا
 أو امل مع اتخا ها 

       لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالتشغي 1
       امىىىىىىىىىىىىىىىىىح نلإلخبىىىىىىىلقترري 1-1
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت لقلاىىىىىىىىىىىىىىىعا 1-2
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىا لقلاىىىىىىىىىىبطا  1-3
       ىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلقك اقىىى 1-4

2 
 الحقوق األساسيةاملبادئ و 
 لررررررري العمررررررررف

  
    

       شرنط عدىىل لألحولث 2-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىا لقنااباىىىىريىىىىىىىىىىىىلل ىىىى 2-2
       ري ىىىل للجبىىىلقعدمنى   2-3
       ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلااىدىلقت  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىنىىىىىىىى 2-4

       لرررررررررررررررررررررررررر  الشغرررررررررررررررررررررررت ظي 3
       ل ىىىىىىىىىام لقولخىىىىىىىىىىىىىىىىلقن  3-1

3-2 
لقوفاتر مسك لقسجهب ن 

 ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنلق ثائىىىىىىىىىىىىى
  

    

       ىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلمللراىىىىى 3-3

4 
 حماية فئات خاصة

 األجراء واملتدربينمن 
  

    

       حدايىىىىىىىىىىا لألحىىىىىىىىىىىىولث 4-1
       لقنسىىىىىىىىىىىاءحدايىىىىىىىىىىىىا  4-2
       نىىىىىلملعا ا حدايىىىىىىىىىا 4-3

       رررررلررررررررررررردة الشغررررررررررررررررررمرررررر 5
       اىىىىىل لقعاتيىىىوة لقلاىم 5-1
       اىىىىىىىىا لألسب عاىىىىلقرلح 5-2

5-3 
لقرلحا ف  أيام لألعاات 

 نلقعطل
  

    

       اىىىىىىىىىىىا لقسن يىىىىىىىىلقعطل 5-4
       لإلجازلب نمخص لقتاا  5-5

       ررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألجرررررررررررررررر 6
       رىىىىىىى قألجىىىىىىو لألتنىىىىىلل  6-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىىىىهنة لأل وماىىىىىىىىىع 6-2
       لل ل لرت زي  أتلء لألجر ن  6-3
       ىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلملاترويىىىىىىىىىىىى 6-4

       ةررررررررررات التمثيليررررررررال يئ 7
       رلءىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لألجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنونب 7-1
        ر ىىىىىىىى ر لقنااباىىىىىىىىىىىىلملدثل 7-2



(8 7 الجريدة الرسميةعدد)2981 - 13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021( 

 م سوم ضقم)59). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))
أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)
الواقع أ لنفوذ الترابي لقي دة ادضيس) »توضسولت الجديدة«)
الجم عة) ملك  على  الج ضي  ط ط ،) أإقليم  ط ط   أدائ ة 

الساللية دواض توضسولت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)14)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»تورسولت) للعقار املدعو) التحديد اإلداري  عملية  عند االقتضاء،)
الجديدة«،)الواقع بقيادة ادريس بدائرة طاطا بإقليم طاطا،)مساحته)
دوار) الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  هكتارا،) (24 التقريبية)

تورسولت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�شي الجموع ادريس، مطلب التحفيظ عدد 52/2712 ؛

- شرقا : دوار تزارت، دوار تورسولت ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع انكاريف، طريق معبدة ؛

- غربا : أرا�شي الجموع توك الريح، الطريق الوطنية رقم 12.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة ادريس،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م سوم ضقم)22). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))
أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)
الواقع أ لنفوذ الترابي لقي دة تكموت أدائ ة ط ط ) »تيك اض«)

أإقليم ط ط ،)الج ضي على ملك الجم عة الساللية تك اض.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)11)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

»تيكرار«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الواقع بقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)

21)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية تكرار.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أمالك خاصة ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع أكادير لجديد ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع سمنات ؛

- غربا : أمالك خاصة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تكموت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصوص خ صة
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 م سوم ضقم) 2). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

تكموت) لقي دة  الترابي  أ لنفوذ  الواقع  ايكن«) ن يت  »اك دي  

الجم عة) ملك  على  الج ضي  ط ط ،) أإقليم  ط ط   أدائ ة 

الساللية اك دي  ن يت ايكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)10)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

»اكادير نايت) عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)

مساحته) الواقع بقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا،) ايكن«،)

التقريبية)17)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية اكادير نايت)

ايكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واحة ؛

- شرقا : واد، جبل اورمي ؛

- جنوبا : جبل اورمي ؛

- غربا : أرا�شي الجموع اكلكال.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تكموت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م سوم ضقم))2). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))
أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)
العي �شي) احواز  لقي دة  الترابي  أ لنفوذ  الواقع  (»( »ادغوال)
الجم عة) ملك  على  الج ضي  ميدلت،) أإقليم  ميدلت  أدائ ة 

الساللية ايت ازدك.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)10)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
(،»2 عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ادغوال)
الواقع بقيادة احواز العيا�شي بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت،)مساحته)
ايت) الساللية  الجماعة  الجاري على ملك  هكتارا،) (3151 التقريبية)

ازدك.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال :  الطريق الوطنية رقم 13 ؛

- شرقا : DA-COL 423، الشعبة  ؛

- جنوبا : واد ؛

42/323 ملغى،   ،27/3328 التحفيظ عدد  : واد، مطلب  - غربا 
الرسم  و2،  ق1   42/352 عدد  العقاري  الرسم   ،42/2229
العقاري 42/348، الرسم العقاري 11432/ك، الرسم العقاري 

12878/ك.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية) التاسعة صباحا بمقر قيادة احواز العيا�شي،)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 م سوم ضقم)23). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

»ازالن فودني3«)الواقع أ لنفوذ الترابي لقي دة تكموت أدائ ة)

ط ط  أإقليم ط ط ،)الج ضي على ملك الجم عتي3 السالليتي3)

اس  وازالن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)9)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ازالن فودنين«،)

الواقع بقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)

1718)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعتين السالليتين اسا وازالن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�شي الجموع تكموت وايت كين وادار ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع تكموت وتكنزا وايت كين ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع تكموت ؛

- غربا : أرا�شي الجموع سيدي بواع وتكموت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تكموت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م سوم ضقم)23). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

الواقع أ لنفوذ الترابي لقي دة احواز العي �شي) »ايمي نتمدى«)

الجم عة) ملك  على  الج ضي  ميدلت،) أإقليم  ميدلت  أدائ ة 

الساللية ايت ازدك.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)8)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ايمي نتمدى«،)

الواقع بقيادة احواز العيا�شي بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت،)مساحته)

التقريبية)149)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت ازدك.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال :  املفترض جماعي بوزاريزن، DA-COL(DA424 ؛

- شرقا : مطلب التحفيظ عدد 42/7220  ؛

- جنوبا : ملك الخواص ؛

العقاري  الرسم   ،42/2024 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا   -
.DA-COL(DA424 ،42/274 عدد

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية) التاسعة صباحا بمقر قيادة احواز العيا�شي،)
التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (8(2

 م سوم ضقم)25). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))
أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)
لقي دة) الترابي  أ لنفوذ  الواقع  تكني«) ايت  تكجك لت  »اضض 
الج ضي على ملك الجم عة) تمن ضت أدائ ة اق  أإقليم ط ط ،)

الساللية تكجك لت ايت تكني.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)7)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

»ارض) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

تكجكالت ايت تكني«،)الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،)

مساحته التقريبية)8533)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

تكجكالت ايت تكني.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد، أرا�شي الجموع اغير اوغناين ؛

اوغناين  وايت  حربيل  ايت  تكجكالت  الجموع  أرا�شي   : شرقا   -

»ازكاغن«، دوار تكجكالت، حدود التحديد اإلداري 549 ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع اغير اوغناين »ازكاغن« ؛

- غربا : واد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م سوم ضقم)22). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))
أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)
تمن ضت) لقي دة  الترابي  أ لنفوذ  الواقع  تسلكيت«) »اضض 
أدائ ة اق  أإقليم ط ط ،)الج ضي على ملك الجم عة الساللية)

تسلكيت ايت علي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)3)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

»ارض) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

مساحته) الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،) تسلكيت«،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية تسلكيت) هكتارا،) (35 التقريبية)

ايت علي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�شي الجموع »تنغرورت ايت علي«، التحديد اإلداري 574 ؛

- شرقا : واد، التحديد اإلداري 574 ؛

- جنوبا : دوار تلمزيغت، أرا�شي الجموع »اغير اوغناين« »تسلكيت 
ايت علي« ؛

- غربا : جبل، أرا�شي الجموع اغير اوغناين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(   )8)الجريدة الرسمية

 م سوم ضقم)27). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

اق ) أدائ ة  تمن ضت  لقي دة  الترابي  أ لنفوذ  الواقع  »غنتوض«)

اغير) الساللية  الجم عة  ملك  على  الج ضي  ط ط ،) أإقليم 

سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 2)يونيو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»غنتور«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)402 

هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال :  أرا�شي الجموع اغير  سموكن »اكني ملولن تزكزاوت« ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع »اغير سموكن« امي نفمي سيدي مسعود، 
الطريق الجهوية رقم 107 ؛

- جنوبا : جبل ؛

- غربا : تمقاردونت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م سوم ضقم)28). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2))

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

أدائ ة) تمن ضت  لقي دة  الترابي  أ لنفوذ  الواقع  (»( »اسيسك)

الج ضي على ملك الجم عة الساللية ان م ) اق  أإقليم ط ط ،)

سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم فاتح يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

(،»2 عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»اسيسك)

الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)870 

هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية انامر سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال :  تالت اوكاجمان ؛

- شرقا : جبل  ؛

- جنوبا : جبل ؛

- غربا : واد اسيساك، الطريق الجهوية رقم 107.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (8((

م سوم ضقم)29). ).))ص دض في)2 )ضمر 3))33  )3))بأ 26) )2)) 

أتحديد ت ض6خ افتت ح عملية التحديد اإلداضي للعق ض املدعو)

الترابي) أ لنفوذ  الواقع  ت ك 6 ت«) لقص   الجموع  »اضا�شي 

لقي دة ك امة أدائ ة ال يش أإقليم ميدلت،)الج ضي على ملك)

الجم ع ت الساللية لقص  ت ك 6 ت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (23.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.112 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام) في  وتتواصل  (2021 يونيو) فاتح  يوم  من  ابتداء) تباشر،)

املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند  املوالية،)

»ارا�شي الجموع لقصر تاكريرت«،)الواقع بقيادة كرامة دائرة الريش)

الجاري على ملك) هكتارا،) (9745 مساحته التقريبية) بإقليم ميدلت،)

الجماعات الساللية لقصر تاكريرت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل بودري ؛

- شرقا : اغزديس ؛

- جنوبا : تزا نطفل مشوا ؛

- غربا : تالت اعمران.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،23.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة كرامة،)
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

م ضس) )2))  (5(   33( من ضجب) ص دض في) )) ضقـم) ).238)

مل اقبة) (»CCPB Maroc sarl« يتعلق أتجديد اعتم د ش كــة)

املنتوج ت البيولوجية واملص دقة عليه .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على املرسوم رقم)2.13.359)الصادر في)8)جمادى األولى)1435 

باإلنتاج) املتعلق  (39.12 رقم) القانون  لتطبيق  ()2014 مارس) (10(

البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية)؛

 1435 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.13.358 وعلى املرسوم رقم)

الوطنية) اللجنة  عمل  وكيفية  تركيبة  لتحديد  ()2014 مارس) (10(

لإلنتاج البيولوجي)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)270.15)الصادر في)

8)ربيع اآلخر)1432 )29)يناير)2015()املتعلق باعتماد هيئات املراقبة)

واملصادقة على املنتوجات البيولوجية)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات رقم)2027.17)الصادر في)23)من ذي القعدة)1438 

(»CCPB Maroc sarl« باعتماد شركة) املتعلق  ()2017 أغسطس) (12(

ملراقبة املنتوجات البيولوجية واملصادقة عليها)؛

خالل) البيولوجي  لإلنتاج  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

اجتماعها املنعقد بتاريخ)23)من جمادى األولى)1442 )7)يناير)2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بأنشطة) للقيام  ( (»CCPB Maroc sarl« شركة) اعتماد  يجدد 

مراقبة املنتوجات الفالحية واملائية املحصل عليها وفق نمط اإلنتاج)

البيولوجي واملصادقة عليها،)وفق نفس الشروط التي تم على أساسها)

من تاريخ نشر هذا القرار) ابتداء) سنوات،) ()3( ملدة ثالث) تسليمه،)

بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من رجب)1442 )5)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش. 



3)8)الجريدة الرسمية عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(  

االقتص د) ووز6   وال 6 ضة  والشب ب  الثق فة  لوز6   مشترك  ق اض 
وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ). 77)ص دض في)5)شعب 3))33  
الشؤو3) لوز6   املشترك  الق اض  أتغيير  م ضس) )2)() ( 9(
في) الص دض  ((23.22 ضقم) وامل لية  االقتص د  ووز6   الثق فية 
8))من شوال)2)3  )3)فبراي )222)()أتحديد بسع ض الخدم ت)
)مصلحة مطبعة) الثق فية) املقدمة من قب2 وزاضة الشؤو3 

»داض املن ه2«(.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 1418 13)من محرم) 2.92.738)الصادر في) بناء)على املرسوم رقم)

1997()بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة) )20)ماي)

الشؤون الثقافية))مصلحة مطبعة)»دار املناهل«(،)كما وقع تتميمه)؛

الثقافية) الشؤون  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 

 ووزير االقتصاد واملالية رقم)204.00)الصادر في)28)من شوال)1420

بتحديد أسعار الخدمات املقدمة من قبل وزارة) ()2000 فبراير) (4(

الشؤون الثقافية))مصلحة مطبعة)»دار املناهل«(،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من القرار املشترك)

لوزير الشؤون الثقافية ووزير االقتصاد واملالية رقم)204.00)الصادر)

في)28)من شوال)1420 )4)فبراير)2000()املشار إليه أعاله):

التي) (...................... الخدمات) عن  أجرة  تحدد  (- األولى.) »املادة 

طبقا للجداول) »تصدرها وتنشرها وزارة الثقافة أو تنشر لفائدتها،)

»التالية):

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

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

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

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

 »أيع الكتب واملنشوضات التي تصدضه  وتنش ه 

»وزاضة الثق فة بو تنش  لف ئدته 

»سع  البيع»الكتب واملنشوضات

» - مجلة »الثقافة املغربية« ؛

» - ................................. ؛

» - ................................. ؛

» - مجلة »إقرأ«.

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

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

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

»10 دراهم )للعدد الواحد(

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شعبان)1442 )19)مارس)2021(.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)
ضقم) ).3 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)
الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)
الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

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

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 
)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)2)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 
()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 
صباح) نجوى  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 
 الطبيبة البيطرية املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم

CN/2021/1279)بتاريخ)9)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (8(3

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).5 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

إلى السيد علي صايم الطبيب البيطري) (21.80 املشار إليه أعاله رقم)

 1287/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)11)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).2 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد بدر العمري الطبيب البيطري)

 1285/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)10)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



5)8)الجريدة الرسمية عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(  

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).7 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

بومدياني) السيد حسام  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2021/1271)بتاريخ فاتح فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).8 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

عمركوال) أنس  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2021/1272)بتاريخ)4)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (8(2

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).9 8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

اخيار) نادية  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CME200/CN/2021)بتاريخ)28)يناير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).2)8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

لكديل) يسرى  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2021/1275)بتاريخ)4)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



7)8)الجريدة الرسمية عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(  

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ). )8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد أيوب اخيبي الطبيب البيطري)

 1222/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)4)فبراير)2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).))8)ص دض في)2 )من شعب 3))33  )32)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد صخر عزوزي الطبيب البيطري)

 1278/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)9)فبراير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (8(8

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ). 83)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد نبيل ازروال الطبيب البيطري)

 1221/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)19)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).)83)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

الدغمي) املهدي  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2021/1259)بتاريخ)2)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



9)8)الجريدة الرسمية عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(  

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).833)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد محمد قاسمي الطبيب البيطري)

 CME198/CN/2021(املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم

بتاريخ)2)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).833)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد نوفل رياض الطبيب البيطري)

 1220/CN/2021 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)2)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (832

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).835)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

تينياوي) نجوى  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2021/1225)بتاريخ)19)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).832)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيدة الهام هناوي الطبيبة البيطرية)

 1224/CN/2021 املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)19)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(   83)الجريدة الرسمية

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).837)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

بوعياد) الحسن  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CME199/CN/2021)بتاريخ)19)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).838)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيدة غيثة بوعياد الطبيبة البيطرية)

 1223/CN/2021 املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم)

بتاريخ)19)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (83(

ق اض لوز6  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و6ة واملي ه والغ أ ت)

ضقم) ).839)ص دض في)7 )من شعب 3))33  ) 3)م ضس) )2)) 

أإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

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

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

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

الفصل)2)منه)؛

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

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1412 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.224 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

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

()1993 أكتوبر) (2(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

بعلواش) صهيب  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2021/1222)بتاريخ)25)يناير)2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

مق ض لوز6  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ). 75)ص دض في)

3)شعب 3))33  )7 )م ضس) )2)()أ إلذ3 أ لتخلي عن ملكية)

القطعة األضضية الالزمة إلحداث مدضسة األمير موالي الحسن)

- البير ء) الداض  أوالية جهة  البير ء) أ لداض  الحسني   أ لحي 

سط ت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )2)ماي)1982()؛

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير)

 الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 )17)يونيو)1992(

وال سيما الفصل)28)منه؛

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

)12)أبريل)1983()لتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.291)الصادر في)27)من ذي الحجة)1432 

به) املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة  ()2011 نوفمبر) (24(

املوضوعين لتهيئة مقاطعة الحي الحسني بعمالة الدار البيضاء)بوالية)

جهة الدار البيضاء)الكبرى وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)7)أغسطس إلى)

7)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول أسفله)

واملرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املقرر):

ال قم 

الترتيبي

اسم امللك 

وم اجعه 

العق ض6ة

بسم ء وعن و6ن املالك وبصح ب الحقوق العينية
املس حة

أ ملتر امل بع

قطعة أرضية 1

تابعة للملك 

املسمى »بالد 

محمد بن بلخير« 

موضوع الرسم 

العقاري عدد 

24/30433

La(société »5 CAP« S.A.R.L
أصحاب الحقوق العينية والتحمالت العقارية :

- ثالثة رهون رسمية على كافة امللك لفائدة التجاري 
وفا بنك.

- الرهن الرسمي املقيد على كافة امللك لفائدة الدولة 
)مصلحة التسجيل والتنبر(.

7533

املادة الثانية

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.
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املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)شعبان)1442 )17)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

اإلذ3 أمم ضسة الهندسة املعم ض6ة

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)922.21)صادر في)23)من
للسيد بهاء) (4812 يرخص تحت عدد) ()2021 أبريل) (2(  1442 شعبان)
الدين رفيق الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)
بتاريخ) بأوكرانيا  والهندسة املعمارية بكييف  للبناء) الوطنية  الجامعة 
الهندسة) أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  (،2019 20)يونيو)
بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الحسيمة.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)923.21)صادر في)22)من
4813)للسيدة كنزة) 2021()يرخص تحت عدد) 1442 )5)أبريل) شعبان)
من) مسلم  ()HMONP( معماري) مهندس  لدبلوم  الحاملة  كيران  ابن 
املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ)27)نوفمبر)
املعمارية) الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  تحمل صفة  أن  (،2020

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة فاس.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)924.21)صادر في)23)من
4811)للسيد سعد) 2021()يرخص تحت عدد) 1442 )2)أبريل) شعبان)
الجملي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من الجامعة)
الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)-)أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)
املعمارية) الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  يحمل صفة  أن  (،2019

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة أكادير.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)925.21)صادر في)23)من
للسيد علي) (4814 يرخص تحت عدد) ()2021 أبريل) (2(  1442 شعبان)
من) مسلم  ()HMONP( معماري) مهندس  لدبلوم  الحامل  هللا  بنعبد 
املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس)-)فرنسا بتاريخ)19)أكتوبر)
املعمارية) الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  يحمل صفة  أن  (،2012
بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)922.21)صادر في)23)من
شعبان)1442 )2)أبريل)2021()يرخص تحت عدد)4815)للسيدة بسمة)
غيتي الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)
العليا للهندسة املعمارية باريس الفيليت)-)فرنسا بتاريخ)15)يناير)2014،)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الجديدة.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)927.21)صادر في)23)من
4820)للسيدة هند) 2021()يرخص تحت عدد) 1442 )2)أبريل) شعبان)
الوطنية) املدرسة  لدبلوم مهندس معماري مسلم من  الحاملة  رزوق 
تحمل صفة) أن  (،2019 يوليو) (2 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة 
الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)928.21)صادر في)23)من
للسيدة مها) (4821 2021()يرخص تحت عدد) أبريل) (2(  1442 شعبان)
ازاخمام الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)
أن تحمل صفة) (،2018 أكتوبر) (27 للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الخميسات.

*
*  *

1002.21)صادر في فاتح) بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)
رمضان)1442 )14)أبريل)2021()يرخص تحت عدد)4832)للسيدة مريم)
الهبيل الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)
أن تحمل صفة) (،2017 يونيو) (22 للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*
*  *

1007.21)صادر في فاتح) بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)
رمضان)1442 )14)أبريل)2021()يرخص تحت عدد)4831)للسيد نبيل)
الحضري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)
أن يحمل صفة) (،1993 يناير) (14 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة 
الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة شفشاون.
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نصوص خ صة

وزارة الصحة

أت ض6خ) (3(9 . 5 أتغيير ق اض وز6  الصحة ضقم) فبراي ) )2)() ( 2(   33( ضجب) (3 ص دض في) ق اض لوز6  الصحة ضقم) ).728)

أتعيي3 ممثلي اإلداضة واملوظفي3 في اللج 3 اإلداض6ة املتس و6ة األعر ء) ()(2 5 ديسمبر) (32(   337 8 )من ضبيع األول)

املختصة إزاء)موظفي وزاضة الصحة.

وزير الصحة، 

2015()بتعيين ممثلي اإلدارة) 1437 )30)ديسمبر) 18)من ربيع األول) 4291.15)الصادر في) بناء)على قرار وزير الصحة رقم)

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي وزارة الصحة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من قرار وزير الصحة املشار إليه أعاله رقم)4291.15)الصادر في)18)من ربيع

األول)1437 )30)ديسمبر)2015():)

»)املادة األولى.)-)يعين)........................................................................،)على النحو التالي):

نظ م موظفي اإلداضات الع مة
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»)I)-)اإلدارة املركزية):

ممثلو املوظفي3ممثلو اإلداضةأي 3 اللجنة اإلداض6ة املتس و6ة األعر ء
مق  إحداث 

اللجنة ضقم 

اللجنة
النوابال سميو3النوابال سميو3الدضجة بو الدضج تاإلط ض بو األط 

1

األطباء.

الصيادلة.

جراحو األسنان

خارج الدرجة.

الدرجة االستثنائية.

الدرجة املمتازة.

الدرجة األولى.

عادل زنيبر باش

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

مديرية 

املوارد 

البشرية

2

املمرضون املجازون من الدولة.

املمرضون املساعدون.

مساعدو الصحة حاملي اإلعدادية.

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة املمتازة.

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة األولى.

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.

ممرض مساعد من الدرجة االستثنائية.

ممرض مساعد من الدرجة املمتازة.

ممرض مساعد من الدرجة األولى.

ممرض مساعد من الدرجة الثانية.

مساعد الصحة حامل اإلعدادية ممتاز.

مساعد الصحة حامل اإلعدادية.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

ابراهيم وخزان

زكرياء الشيكي

حسن نايت ابراهيم

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

3

متصرف من الدرجة األولى.املتصرفون.

متصرف من الدرجة الثانية.

متصرف من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

حسن نايت ابراهيم

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

4

املهندسون الرؤساء.

املهندسون املعماريون الرؤساء.

أساتذة التعليم العالي املساعدون.

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة.

مهندس رئيس من الدرجة األولى.

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة.

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )أ(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )ب(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )ج(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )د(.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

5

مهندسو الدولة.

املهندسون املعماريون.

مهندسو التطبيق.

مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.

مهندس الدولة من الدرجة األولى.

مهندس معماري من الدرجة املمتازة.

مهندس معماري من الدرجة األولى.

مهندس التطبيق من الدرجة املمتازة.

مهندس التطبيق من الدرجة األولى.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

2

التقنيون.

املحررون.

تقني من الدرجة األولى.

تقني من الدرجة الثانية.

تقني من الدرجة الثالثة.

تقني من الدرجة الرابعة.

محرر من الدرجة األولى.

محرر من الدرجة الثانية.

محرر من الدرجة الثالثة.

محرر من الدرجة الرابعة.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

7

مساعد إداري من الدرجة األولى.املساعدون اإلداريون.

مساعد إداري من الدرجة الثانية.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

حسن نايت ابراهيم

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

8

مساعد تقني من الدرجة األولى.املساعدون التقنيون.

مساعد تقني من الدرجة الثانية.

مساعد تقني من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

حسن نايت ابراهيم

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

9

مساعد طبي ممتاز.املساعدون الطبيون.

مساعد طبي.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير
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»)II)-)املصالح الالممركزة):

»جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة

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

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)رجب)1442 )12)فبراير)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

أت ض6خ) (322. 2 أتغيير ق اض وز6  الصحة ضقم) فبراي ) )2)() ( 2(   33( ضجب) (3 ص دض في) ق اض لوز6  الصحة ضقم) ).729)

3))من ضبيع اآلخ )337  )3)فبراي )2 2)()أتعيي3 ممثلي اإلداضة واملوظفي3 في اللج 3 اإلداض6ة املتس و6ة األعر ء)امل كز6ة)

املختصة إزاء)موظفي وزاضة الصحة.

وزير الصحة، 

بناء)على قرار وزير الصحة رقم)322.12)الصادر في)23)من ربيع اآلخر)1437 )3)فبراير)2012()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين)

في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املركزية املختصة إزاء)موظفي وزارة الصحة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في) الصادر  (322.12 رقم) أعاله  إليه  املشار  الصحة  وزير  قرار  من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي،) النحو  على  تغير،)

23)من ربيع اآلخر)1437 )3)فبراير)2012():)

»)املادة األولى.)-)يعين)............................................................................................)كما يلي):
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ممثلو املوظفي3ممثلو اإلداضةأي 3 اللجنة اإلداض6ة املتس و6ة األعر ء
مق  إحداث 

اللجنة ضقم 

اللجنة
النوابال سميو3النوابال سميو3الدضجة بو الدضج تاإلط ض بو األط 

1

األطباء.

الصيادلة.

جراحو األسنان

خارج الدرجة.

الدرجة االستثنائية.

الدرجة املمتازة.

الدرجة األولى.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

مديرية 

املوارد 

البشرية

2

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة املمتازة.املمرضون املجازون من الدولة.

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة األولى.

ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

3

املمرضون املساعدون.

مساعدو الصحة حاملي االعدادية.

ممرض مساعد من الدرجة االستثنائية.

ممرض مساعد من الدرجة املمتازة.

ممرض مساعد من الدرجة األولى.

ممرض مساعد من الدرجة الثانية.

مساعد الصحة حامل اإلعدادية ممتاز.

مساعد الصحة حامل اإلعدادية.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

ابراهيم وخزان

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

4

متصرف من الدرجة األولى.املتصرفون.

متصرف من الدرجة الثانية.

متصرف من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

5

املهندسون الرؤساء.

املهندسون املعماريون الرؤساء.

أساتذة التعليم العالي املساعدون.

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة.

مهندس رئيس من الدرجة األولى.

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة.

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )أ(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )ب(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )ج(.

أستاذ التعليم العالي املساعد من الدرجة )د(.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

2

مهندسو الدولة.

املهندسون املعماريون.

مهندسو التطبيق.

مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.

مهندس الدولة من الدرجة األولى.

مهندس معماري من الدرجة املمتازة.

مهندس معماري من الدرجة األولى.

مهندس التطبيق من الدرجة املمتازة.

مهندس التطبيق من الدرجة األولى.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

7
مساعد طبي ممتاز.املساعدون الطبيون.

مساعد طبي.

عادل زنيبر باش

بدون تغيير

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

8

التقنيون.

املحررون.

تقني من الدرجة األولى.

تقني من الدرجة الثانية.

تقني من الدرجة الثالثة.

تقني من الدرجة الرابعة.

محرر من الدرجة األولى.

محرر من الدرجة الثانية.

محرر من الدرجة الثالثة.

محرر من الدرجة الرابعة.

عادل زنيبر باش

ابراهيم وخزان

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

9

مساعد إداري من الدرجة األولى.املساعدون اإلداريون.

مساعد إداري من الدرجة الثانية.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

ابراهيم وخزان

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

10

مساعد تقني من الدرجة األولى.املساعدون التقنيون.

مساعد تقني من الدرجة الثانية.

مساعد تقني من الدرجة الثالثة.

عادل زنيبر باش

ابراهيم وخزان

زكرياء الشيكي

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

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

وحرر بالرباط في)4)رجب)1442 )12)فبراير)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.



عدد)2981 - 13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021( الجريدة الرسمية838)  

إعالن ت وبالغ ت

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج

أالغ

مهام السيد احمد رحو كسفير رئيس بعثة اململكة املغربية تقرر إنهاء)  طبقا للتعليمات املولوية السامية،)

من ابتداء) وذلك  الذرية،) للطاقة  األوروبية  الجماعة  لدى  اململكة  بعثة  ورئيس  األوروبي  االتحاد   لدى 

8)شعبان)1442 )22)مارس)2021(.

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.


