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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  محــــددة  هـي  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

 ص1ص)عامة

 ألقسام) لتحضيروة)للمد رس) لعل0ا.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
 الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 884.21 صادر في 18 من شعبان 1442

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  بتغيير   )2021 أبريل  )فاتح 
جمادى من   17 في  الصادر   455.02 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 

للمدارس  التحضيرية  األقسام  شأن  في   )2004 يوليو   5(  1425 األولى 
 .......................................................................................................... 4082العليا.

تع0ين)حدود)عرض) لبحر)ومدخل) مل0ناء) لجدود)آلسفي.

في  صادر   1109.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
البحر  عرض  حدود  بتعيين   )2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14
4082ومدخل امليناء الجديد آلسفي.................................................................. 

 لتع1يض)عن)ح1 دث) لشغل.)-) م1ذج)محضر)معاونة) ملخالفات.

1009.21 صــادر  قــرار مشترك لوزير العدل ووزيــر الشغل واإلدماج املنهي رقــم 

محضر  نموذج  2021( بتحديد  أبريل   9(  1442 شعبان  من   26 فــي 

عن  بالتعويض  املتعلق   18.12 رقم  القانون  ألحكام  املخالفات  معاينة 

 ..................................................... 4083حوادث الشغل ونصوصه التطبيقية

 ألدوية) ألصل0ة)و لجنيسة)و ملماثلة) لح10ية) ملس1قة)في) ملغرب.)-)

أسعار) لب0ع)للعم1م.

 )2021 ماي   21(  1442 شوال   9 في  صادر   1350.21 رقم  الصحة  لوزير  قرار 

 1435 7 جمادى اآلخرة  في  787.14 الصادر  القرار رقم  بتغيير وتتميم 

األصلية  لألدوية  للعموم  البيع  أسعار  بمراجعة   )2014 أبريل   7(

4087والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب...................................... 
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وك0ف0ات) وروط) تحدود) (- مؤسسات) لتعل0م) لعالي) لخاص.)
  تخاب) ملمثلين) لقا 1 0ين)في)لجنة) لتنس0ق.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1148.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير التربية 

 1627.03 رقم  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية 

2004( بتحديد شروط  )31 أغسطس   1425 14 من رجب  في  الصادر 

وكيفيات انتخاب املمثلين القانونيين ملؤسسات التعليم العالي الخاص 

 .................................................. 4090في لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.

 ص1ص)خاصة

إقل0م)تارود  ت.)-)إجر ء)مقاوضة)عقارية)بمعد9.

مرسوم رقم 2.20.633 صادر في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021( باإلذن بإجراء 

املخطار  والسيد  الغابوي(  )امللك  الدولة  بين  بمعدل  عقارية  مقايضة 

4091الشنبط بن محمد بإقليم تارودانت........................................................ 

تاريخ) فتتاح)عمل0ة) لتحدود) إلد ري.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.378 رقم  مرسوم 

»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

تالوين  بدائرة  اسكاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ندرار«  اكرض 

4091بإقليم تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية لقبيلة ارناتن. 

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.379 رقم  مرسوم 

»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

ايت ابيال« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سكتانة بدائرة تالوين بإقليم 

 ................. 4092تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت ابيال.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.380 رقم  مرسوم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك ايت 

عبد الورات« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سكتانة بدائرة تالوين بإقليم 

 ...... 4092تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت عبد الورات.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.381 رقم  مرسوم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اماديدن« 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  الترابي لقيادة سكتانة بدائرة  بالنفوذ  الواقع 

4093الجاري على ملك الجماعات الساللية اماديدن...................................... 

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.382 رقم  مرسوم 

للعقار املدعو »الونان«  التحديد اإلداري  تاريخ افتتاح عملية  بتحديد 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  الترابي لقيادة سكتانة بدائرة  بالنفوذ  الواقع 

4094الجاري على ملك الجماعات الساللية الونان......................................... 

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.383 رقم  مرسوم 

»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  اسرارغ« 

 ..................... 4094تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية اسرارغ.

)2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.384 رقم   مرسوم 

املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ   بتحديد 

تالوين  بدائرة  سكتانة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  عثمان«  »ايت 

 ... 4095بإقليم تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت عثمان.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.385 رقم  مرسوم 
»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
ايت يوس« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سكتانة بدائرة تالوين بإقليم 
 ................. 4095تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت يوس.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.386 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ايت فنزر« 
تارودانت،  بإقليم  تالوين  الترابي لقيادة سكتانة بدائرة  بالنفوذ  الواقع 
 ................................... 4096الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت فنزر.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.387 رقم  مرسوم 
للعقار املدعو »انتاون«  التحديد اإلداري  تاريخ افتتاح عملية  بتحديد 
تارودانت،  بإقليم  تالوين  الترابي لقيادة سكتانة بدائرة  بالنفوذ  الواقع 
 ........................................ 4097الجاري على ملك الجماعات الساللية انتاون.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.388 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اونزين« 
تارودانت،  بإقليم  تالوين  الترابي لقيادة سكتانة بدائرة  بالنفوذ  الواقع 
4097الجاري على ملك الجماعات الساللية اونزين......................................... 

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.389 رقم  مرسوم 
»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  مزدورت« 
 ....................... 4098تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ارناتن.

مرسوم رقم 2.21.390 صادر في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021( بتحديد 
»تلموضعت«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اسكاون بدائرة تالوين بإقليم تارودانت، 
 .................................. 4099الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت موقر.

 )2021 يونيو  )فاتح   1442 شوال  من   20 في  صادر   2.21.391 رقم  مرسوم 
»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تيتال« 
 ........... 4099تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ايت وحمدان.

تع0ين)آمرين)مساعدون)بالصرف.

 1442 شعبان  من   30 في  صادر   3.18.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قـــرار 
 ..................................... 4100)13 أبريل 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
رقم 1112.21 صادر في 15 من رمضان 1442 )28 أبريل 2021( بتعيين 
 .................................................. 4101آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

تف1يض) إلمضاء)و لسلطة)و ملصادقة)على) لصفقات.

 1442 شعبان  من   22 في  صادر   1165.21 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 
)5 أبريل 2021(بتغيير القرار رقم 394.20 الصادر في 11 من صفر 1441 
4104)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

 1442 رمضان  من   15 في  صادر   1113.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
4104)28 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

1442 رمضان  من   17 في  صادر   1207.21 رقم  العدل  لوزير   قرار 
4105)30 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

1442 رمضان  من   17 في  صادر   1208.21 رقم  العدل  لوزير   قرار 
4105)30 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

صادر   1209.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
اإلمضاء بتفويض   )2021 أبريل   30(  1442 رمضان  من   17  في 
4106واملصادقة على الصفقات....................................................................... 
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1210.21 صادر في 21 من رمضان 1442 
4111)4 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء............................................................ 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1211.21 صادر في 21 من رمضان 1442 
4111)4 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء............................................................ 

في  صادر   1220.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 3743.19 رقم  القرار  بتتميم   )2021 ماي   5(  1442 رمضان  من   22
بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األول  ربيع  من   28 في  الصادر 
4111اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   1221.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
224112 من رمضان 1442 )5 ماي 2021( بتفويض السلطة........................ 

في  صادر   1222.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ....................... 224115 من رمضان 1442 )5 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء

إحد ث)دو ئر)حضرية)وملحقات)إد رية.

قرار لوزير الداخلية رقم 1520.21 صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021( 
إدارية  ملحقة   )19( عشرة  وتسع  حضرية  دوائر   )5( خمس  بإحداث 
4121بجماعة مكناس....................................................................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 1521.21 صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021( 
4121بإحداث ثالث )3( ملحقات إدارية بجماعة ويسالن................................ 

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 695.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2021 مارس   10(  1442 رجب  من   26 في  صادر 
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 
4122بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 948.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2021 أبريل   2(  1442 شعبان  من   19 في  صادر 
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 
4122بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 949.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2021 أبريل   2(  1442 شعبان  من   19 في  صادر 
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 
4123بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 951.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2021 أبريل   2(  1442 شعبان  من   19 في  صادر 
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 
4123بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 952.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4124بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 953.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4125بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 954.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4125بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1252.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   10(  1442 رمضان  من   27 في  صادر 
4126املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1253.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4126املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1254.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4127املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1255.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4127املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1256.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4128املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1257.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4128املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1258.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4129املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1259.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4129املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1260.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4130املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1261.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4130املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1262.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4131املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1263.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4131املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1264.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4132املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1265.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4132املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1266.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4133املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1267.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28 في  صادر 
4133املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

 إلذن)بممارسة) لهندسة) ملعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1177.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1178.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1179.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1180.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   22 في  صادر   1181.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   5(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   22 في  صادر   1182.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   5(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   22 في  صادر   1183.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   5(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1184.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4134الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1185.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1186.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1187.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1188.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1189.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1190.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1191.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4135الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1192.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
4135الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1193.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
4135الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 رمضان  من   16 في  صادر   1194.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   29(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1195.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1196.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1197.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1198.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1199.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.
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 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1200.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1201.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4136الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1202.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1203.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   3(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1286.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1287.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1288.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1289.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1290.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   27 في  صادر   1291.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   10(
 .................................................................................. 4137الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1292.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(
 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1293.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(
 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1294.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(
 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1295.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(
 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1296.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(
 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1297.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(

 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1298.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(

 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   28 في  صادر   1299.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 ماي   11(

 .................................................................................. 4138الهندسة املعمارية.

إقل0م)مدو1 ة.)-) لتخلي)عن)ملك0ة)قطع)أرض0ة.

ربيع من   21 في  صادر   3162.20 رقم  مليل  تيط  جماعة  مجلس  لرئيس   مقرر 

األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2020 ديسمبر   7(  1442 اآلخر 

التهيئة تصميم  في  لهما  املرموز  العموميتين  الطريقين  إلحداث   الالزمة 

 ....................... 4139ب : TM33 و TM41 بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة.

ربيع من   21 في  صادر   3163.20 رقم  مليل  تيط  جماعة  مجلس  لرئيس   مقرر 

األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2020 ديسمبر   7(  1442 اآلخر 

التهيئة تصميم  في  لهما  املرموز  العموميتين  الطريقين  إلحداث   الالزمة 

 ....................... 4141ب : TM69 و TM70 بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة.

 ملجلس) ألعلى)لالتصا9) لسمعي) لبصري

4143قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 14.21 صادر في 11 من شعبان 1442 )25 مارس 2021(.. 

 ظام)م1ظفي) إلد ر ت) لعامة

 ص1ص)خاصة

وز رة) القتصاد)و ملال0ة)وإصالح) إلد رة.

في  صادر   1467.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

1442 )5 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية  22 من رمضان 

املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 

 ......................................................... 4145اإلدارة - قطاع االقتصاد واملالية -.

وز رة) لتجهيز)و لنقل)و لل1جيست0ك)و ملاء.

في  صادر   1062.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

لإلشراف  مؤقت  إعداد  بإحداث   )2021 أبريل   22(  1442 رمضان   9

على إنجاز مشروعي أشغال الطريق املداري الشمالي - الشرقي وأشغال 

 ....................................... 4161توسيع وتأهيل الطريق السريع بمدينة أكادير.

 ملندوب0ة) لعامة)إلد رة) لسج1ن)وإعادة) إلدماج.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.22.21 صادر في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021( 

بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 

4162املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج....................................... 
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 ص1ص)عامة

و لبحث) و لتعل0م) لعالي) و لتك1ين) ملنهي) ل1زير) لترب0ة) ل1طن0ة) قر ر)

رقم) ).889)صادر) باسم) لحك1مة)  لعلمي،) لناطق) لرسمي)

قر ر بتغ0ير) أبريل) )1)() )فاتح) ( 99( وعبان) من) ( 8  في)

و لبحث) وتك1ين) ألطر) و لتعل0م) لعالي) وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)

 9(5 جمادى) ألولى) من) ( 7 في) )955.1) لصادر) رقم)   لعلمي)

)5)و1ل10)119)()في)وأن) ألقسام) لتحضيروة)للمد رس) لعل0ا.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 

 األطر والبحث العلمي رقم 455.02 الصادر في 17 من جمادى األولى 1425

العليا، للمدارس  التحضيرية  األقسام  شأن  في   )2004 يوليو   5( 

كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التربية  10 من قرار وزير  املادة  التالي، مقتضيات  النحو  تغير، على 

 455.02 رقم  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية 

الصادر في 17 من جمادى األولى 1425 )5 يوليو 2004( املشار إليه أعاله :

باألقسام   ................................... القسم  مجلس  يقرر   -  .10 »املادة 

»التحضيرية للمدارس العليا طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها 

»العمل.

»ويعتبر قرار مجلس القسم نهائيا.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قر ر)ل1زير) لتجهيز)و لنقل)و لل1جيست0ك)و ملاء)رقم) ).19  )صادر)في)
)99  )7))أبريل) )1)()بتع0ين)حدود)عرض) 9 )من)رمضان)

 لبحر)ومدخل) مل0ناء) لجدود)آلسفي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

الوكالة  وبإحداث  باملوانئ  املتعلق   15.02 رقم  القانون  على  بناء 
بتنفيذه  الصادر  املوانئ  استغالل  وشركة  للموانئ  الوطنية 
 1426 شوال  من   20 بتاريخ   1.05.146 رقم  الشريف  الظهير 

)23 نوفمبر 2005(، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

 1429 18 من رمضان  2.07.1029 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
)19 سبتمبر 2008( املتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل امليناء، 

وال سيما املادة 2 منه ؛

2020 14 فبراير  بتاريخ  املنعقدة  البحرية  اللجنة   وبعد استشارة 
و 17 سبتمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين حدود عرض البحر التابع للميناء الجديد آلسفي، الذي هو 
موقع  ومركزها  بحرية  أميال   6 شعاعها  دائرة  من  قوس  عن  عبارة 
ضوء رأس الحاجز الرئي�سي للميناء، بالنقط ذات اإلحداثيات املبينة 

في الجدول أسفله :

خط) لط91خط) لعرض لنقط

A 23,82 °009 غربا ‘10,00 °32 شماالالنقطة‘ 

B 21,41 °009 غربا ‘15,00 °32 شماالالنقطة‘ 

C 15,68 °009 غربا ‘10,93 °32 شماالالنقطة‘ 

D 16,21 °009 غربا ‘10,00 °32 شماالالنقطة‘ 

أعاله  املذكور  للميناء  الرئي�سي  الحاجز  رأس  ضوء  موقع  ويحدد 
باإلحداثيات التالية :

R = [L =32° 10,48‘ N ; G = 009° 16,79‘ W].

املنطقتين  آلسفي  الجديد  للميناء  التابع  البحر  عرض  يشمل 
التاليتين :

أ( منطقة الرسو : تعين حدود هذه املنطقة بالنقط ذات اإلحداثيات 
املبينة في الجدول أسفله :

خط) لط91خط) لعرض لنقط

E 22,49 °009 غربا ‘14,00 °32 شماالالنقطة‘ 

F 20,00 °009 غربا ‘14,00 °32 شماالالنقطة‘ 

G 20,00 °009 غربا‘11,50 °32 شماالالنقطة‘

H 23,74 °009 غربا‘11,50 °32 شماالالنقطة‘
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من  قوس  عن  عبارة  هو   E و   H النقطتين  يربط  الذي  الخط  إن 

الدائرة التي مركزها النقطة R املذكورة أعاله.

بالنقطة  املنطقة  هذه  حدود  تعين   : اإلجباري  اإلرشاد  منطقة  ب( 

ذات اإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

خط) لط91خط) لعرض

P 19,55 °009 غربا ‘10,31 °32 شماالالنقط‘ 

املادة الثانية

على   [JK]و  [IJ] بالقطع  آلسفي  الجديد  امليناء  مدخل  حدود  تعين 

الجانب الجنوبي والقطع [LM] و [MN] على الجانب الشمالي واملحددة 

بالنقط ذات اإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

خط) لط91خط) لعرض لنقط

I 17,43 °009 غربا ‘10,31 °32 شماالالنقطة‘ 

J 16,90 °009 غربا ‘10,26 °32 شماالالنقطة‘ 

K 16,58 °009 غربا ‘10,50 °32 شماالالنقطة‘ 

L 16,56 °009 غربا ‘10,48 °32 شماالالنقطة‘ 

M 16,90 °009 غربا ‘10,20 °32 شماالالنقطة‘ 

N 17,54 °009 غربا ‘10,22 °32 شماالالنقطة‘ 

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قــر ر)مشترك)ل1زير) لعد9)و)وزيــر) لشغل)و إلدماج) ملنهي)رقــم) ).119 )صــادر)فــي)6))من)وعبان))99  )9)أبريل) )1)) بتحدود)
 م1ذج)محضر)معاونة) ملخالفات)ألحكام) لقا 1ن)رقم)) .8 ) ملتعلق)بالتع1يض)عن)ح1 دث) لشغل)و ص1صه) لتطب0ق0ة

وزيــر العدل،

ووزيــر الشغل واإلدماج املنهي،

2019( بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق  1440 )18 يناير  11 من جمادى األولى  2.17.421 الصادر في  بناء على املرسوم رقم 

أحكام القانون رقم 18.12 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وال سيما املادة 3 منه،

قـررا مـا يلـي :

املـــادة األولـــى

تطبيقا ملقتضيات املادة 3 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.17.421 الصادر في 11 من جمادى األولى 1440 )18 يناير 2019( 

 18.12 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  ألحكام  املخالفات  معاينة  محضر  نموذج  املشترك،  القرار  بهذا  ملحق  هو  كما  يحدد، 

ونصوصه التطبيقية، وتثبيتها فيه.

املـــادة الثانيـــة

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحــرر بالربــاط فـــي 26 من شعبان 1442 )9 أبريل 2021(.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

*

*  *
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     المملكـــة المغربيـــة                 
 

 
 

 

 
 

 ملخالفاتامحضر معاينة نموذج 
 ونصوصه التطبيقية املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12ألحكام القانون رقم  

 (2019يناير 18) 1440جمادى األولى من  11الصادر في  2.17.421من املرسوم رقم  3املادة  الفقرة الثانية  من  ملقتضيات تطبيقا)
 محضر  رقم .....................

أسفله، املذكور  معاينة ارتكاب املعني باألمر ........................................................على الساعة  تم بتاريخ .................................................
  .ونصوصه التطبيقية املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رقم أحكام أو مخالفات مخالفة 
 

 املرتكبة من طرف املشغلأو املخالفات  املخالفة 
 املشغلومعطيات تتعلق بهوية  معلومات                                                            

 شخص اعتباري                                                                              شخص ذاتي                         
 ............................................................................................اسمه ونوعه:      ...........................................................:الكامل سماإل 
 .................................................................................................:االجتماعيقر امل .....................................................:الكامل لألب  سماإل  

       ......االجتماعية للحمايةأي صندوق آخر في  رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو   ..  ..................................................:اإلسم الكامل لألم
        ............................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................:اإلزدياد تاريخ و مكان
 :...................................................................الشغل تعلقة بالتأمين عن حوادثامل رقم بوليصة التأمين  ...........................................................:املهنة/ الصفة 

 إلى...................................................................................................................مدة الصالحية: من ..........................................................العنوان الشخص ي
   .....................................................................................................................................................................اإللكترونية للتعريف رقم البطاقة الوطنية

 

 :للشخص اإلعتباري  مثل القانوييملا    
 

 ....................................................................................................................: الشخص ي و العائلي سماإل        
   ...................................................................................................................................... إسم األب و األم:        

 ......................................................................................................................: العنوان الشخص ي      
    .................................................................................................:اإللكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف       

 .......................................................................................................................:تاريخ و مكان اإلزدياد         
 

 :ة أو املخالفات التي تمت معاينتهااملخالف
  (184و 29ن ا)املادت أو عدم تجديده 18.12رقم  يضمن املصاريف والتعويضات املنصوص عليها في القانون لدى مقاولة تأمين إبرام عقد تأمين االمتناع عن.  

  األجراء الذين تم فسخقائمة باألجراء الجدد املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو عدم موافاتها بله املقاولة املؤمنة املشغل عدم إخبار 
                   .(186و  29ن اعقود عملهم )املادت

  (186و 13ن افي األماكن التي يباشر فيها األجراء عملهم )املادت 18.12 املذكور رقممن القانون جزة مو عدم إلصاق يسخة.    

 التكاليف التي يمكن أن يتحملها عمال بأحكام للتأمين عن حوادث الشغل أو التخفيف من  هستخدميم أجرائه أو قتطاعات من أجور ال مباشرة املشغل
 .(187و 2ن ا)املادت 18.12القانون السالف الذكر رقم 

 املذكور من القانون  14 الفقرة الثانية من املادة املنصوص عليها فيالشهادة  ،أو من يمثلهم ،أو لذوي حقوقهبحادثة شغل، لمصاب ل املشغل عدم تسليم 
 .(186و 14 )املادتان

 (186و 15ن اعدم التصريح بحادثة الشغل )املادت. 

 (186و 20)املادتان  18.12رقم   املذكور ة املنصوص عليها في الباب الثايي من القسم الثايي من القانون عدم إيداع مختلف الشواهد الطبي. 

  مختلف الشواهد الطبية املودعة لدى املقاولة  وبنظير من ،التصريح بالحادثة للتشغيل بنظير مناإلقليمي  الجهوي أو  املدير املشغل إيداع أو موافاة عدم
 .(186و  25و 17و 14 أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي )املواد ،املؤمنة

)مقتضيات

تجديده )املادتان 29 و 184(.

)
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  (185و 37 ان)املادت األجل القانويي حقوقه داخلأو لذوي  اإليرادات للمصابالتعويضات أو عدم أداء. 

  املنصوص عليها في املئوية  نتف  حقه في اإليراد على أسا   السس  امل في حالة فقدانحسابا جديدا من طرف كل مدين باإليراد ، القانون  إنجاز بحكمعدم
 . (186) املادة 18.12رقم  السالف الذكر  الفرع الثايي من الباب الثايي من القانون 

  (.187املعالج ) املادة  في اختيار الطبي اإلخالل أو محاولة اإلخالل بحق املصاب 

  (187) املادة شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة  التهديد علىالتأثير أو محاولة التأثير   بالوعد أو . 

  (.187إخفاء الحقيقة أو املساعدة على ذلك تحت التهديد أو اإلغراء أو ما شابه ذلك ) املادة 

  ( 188) املادة  من التعويض اليومي أو من اإليراد القانونية املتعلقة بتقدير و احتساب و بداية اإلنتفاع األحكامعدم احترام . 

  (189 املادة)و التنظيمية املتعلقة بسيل أجهزة استبدال أو تقويم األعضاء و إصالحها و تجديدها و مصاريف الجنازة عدم احترام األحكام التشريعية 
 

 وإعادة التأمين  مقاولة التأميناملرتكبة من طرف أو املخالفات املخالفة 
 :وإعادة التأمين مقاولة التأمينب ومعطيات تتعلق معلومات

 :للمشغل املقاولة املؤمنة
 : اإلجتماعي هامقر 

 : عند اإلقتضاء ومقره اإلجتماعي ممثلها القانويي
 

 :التي تمت معاينتهااملخالفات أو   املخالفة    
 (185و 37 انسواء انقط  عن العمل أم ال )املادت ،بالحادثةملصاب فائدة ااملصاريف ل للمشغل،  عدم أداء املقاولة املؤمنة. 

 (185و  137ن اأو لذوي حقوقه داخل األجل القانويي )املادتبالحادثة ملصاريف للمصاب التعويضات و ا ،عدم أداء املقاولة املؤمنة للمشغل. 

  (185و  134ن اذوي حقوقه ) املادتلبتقديم عروض املصاريف و التعويضات للمصاب أو للمشغل عدم قيام املقاولة املؤمنة. 

  (.187اإلخالل أو محاولة اإلخالل بحق املصاب في  اختيار  الطبي  املعالج ) املادة 

  (.188يراد. ) املادة عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بتقدير و احتساب و بداية اإلنتفاع من التعويض اليومي أو من اإل 

  (189املادة )عدم احترام األحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بسيل أجهزة استبدال أو تقويم األعضاء و إصالحها و تجديدها و مصاريف الجنازة. 

 
 :أو كل شخص له عالقة بعالج املصاب أو الصيدلياملعالج  الطبي  املرتكبة من طرفأو املخالفات املخالفة 

 املعالج  الطبي هوية بومعطيات تتعلق معلومات  
 ........................................................................................................................................................................................الشخص ي و العائلي:سم اإل 
 ......................................................................................................................................................................................................إسم األب و األم:  
 ..................................................................................................................................................................................................العنوان الشخص ي: 
 ......................................................................................................................................................:اإللكترونية  رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

 ....................................................................................................................................................................................................... تاريخ و مكان اإلزدياد:
  .........................................:.........................................................................................................................ملهنيي الصحة واملؤسسات العالجيةالرقم الوطني 

 ....................................................:............................................................................................................................لطبي   املعالج ا عيادة  عنوان
 

 : الصيدلي هويةبومعطيات تتعلق معلومات 
 .......................................................................................................................................................................الشخص ي و العائليسم اإل 
 ........................................................................................................................................................................................ إسم األب و األم:  

 .............................................................................................................................................................................................:العنوان الشخص ي
 .............................................................................................................................................................:اإللكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

 ............................................................................................:.....................................................................................................تاريخ و مكان اإلزدياد
  ......................................................................................................................................................:ملهنيي الصحة واملؤسسات العالجيةالرقم الوطني 

 ....................................................................................................................................................................................................:ليةالصيد عنوان

 
 

:

:
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 :التي تمت معاينتهااملخالفات أو  املخالفة
  (187محاولة جل  املصابين إلى العيادة أو الصيدلية باستعمال وسائل اإلغراء )املادة جل  أو. 

 (187مها )املادة يسلتم تمنتجات صيدلية لم يثمن و أزها انجيتم إبثمن فحوصات طبية لم  بحادثة شغل املصابي الصيدلو ي  أمطالبة الطب. 

  (.187الحادثة في الشهادة املسلمة من طرف الطبي  ) املادة  تحريف عواق 

  (.192جه ) املادة للمصاريف التي تستوج  عال  باألداء املسبقمطالبة املصاب من قبل شخص له عالقة بعالجه 

 

 املخالفة أو املخالفات األخرى التي تمت معاينتها:                
             

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

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

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

                             ارتكاب املخالفة أو املخالفات إلى  حالة العود
 

 املخالفات التالية: أو  ارتكاب املعني باألمر املذكور أعاله  املخالفة  إلىتمت بتاريخ .................................................معاينة  حالة العود 
.................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 .................... ..... ....بتاريخ................................ب   وحرر 
 

 إسم وصفة وإمضاء محرر املحضر
 

  :حوظةمل
 ؛من قبل املدير الجهوي أو اإلقليمي للشغل املختصة االبتدائية النيابة العامة باملحكمةإلى املحضر و نسختان منه مشهود بمطابقتهما لألصل أصل وجه ي -
 ؛املركزية بوزارة الشغل واإلدماج املنهياملختصة باإلدارة إلى املصالح من املحضر املذكور  نظير وجه ي -
 نهيباملديرية الجهوية أو اإلقليمية لوزارة الشرررررغل واإلدماج املاملصرررررالح املعنية لدى  بمرتكب املخالفة أو املخالفات في امللف الخاصمن املحضرررررر املذكور نظير يحتفظ ب -

 التي ينتمي إليها العون الذي حرر املحضر.
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في) 9 .787) لصادر) رقم) وتتم0م) لقر ر) بتغ0ير) ماي) )1)() (( (   99( و1 9) (9 في) صادر) رقم) ).351 ) ل1زير) لصحة) قر ر)
و ملماثلة) لح10ية) لألدوية) ألصل0ة)و لجنيسة) للعم1م) بمر جعة)أسعار) لب0ع) ()(1 9 أبريل) (7(  935 7)جمادى) آلخرة)

 ملس1قة)في) ملغرب.

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

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 منه ؛
2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛
وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

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

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :
املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.
 2 امللحق رقم  في  إليها أعاله واملدرجة  الطلبات املشار  الحيوية موضوع  الجنيسة واملماثلة  بيع األدوية  يصادق على أسعار 

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

رقم 787.14، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1442 )21 ماي 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

BESIVANCE 0,6% Suspension ophtalmique en flacon Boite d'un flacon de 7,5ml contenant 5 ml de suspension 
ophtalmique 114,40                 71,30                   

LENVIMA 10mg Gélules Boite de 30 15 611,00            15 313,00            

LENVIMA 4mg Gélules Boite de 30 15 611,00            15 313,00            

1/1

*  *  *
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ELYCHOR 0,03mg/2mg Comprimés pelliculés Boite de 21 46,00                   28,70                   

HEMMOTOCIN 5UI/ml Solution injectable Boite de 100 ampoules de 1ml 431,00                 285,00                 

IRVANION 10mg Comprimés pélliculés sécables Boite de 30 92,70                   58,00                   

IRVANION 5mg Comprimés pélliculés sécables Boite de 30 64,40                   40,20                   

MEZOR 40mg Lyophilisat pour solution injectable ou pour perfusion Flacon de 15 ml 43,90                   27,40                   

MIRATA 150mg Comprimés pelliculés Boite de 30 9 431,00              9 254,00              

MMF 500 mg Comprimés pelliculés Boite de 56 684,00                 453,00                 

POSIFORMIN 2 % Pommade ophtalmique désinfectante Tube de 5 g 129,20                 80,50                   

XEROXIDE 500mg Comprimé dispersible Boite de 28 2 606,00              2 271,00              

ZENASPAN 62,233mg-80mg Comprimés enrobés Boite de 30 23,40                   14,60                   

ZENASPAN 62,233mg-80mg Comprimés enrobés Boite de10 8,90                     5,50                     

ZOLNOX 10mg Comprimés pelliculés  Boite de 20 44,90                   28,00                   

1/1

*  *  *
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ANGINIB  100 mg  Comprimé pelliculé  Boîte de 30                    150,00   148,00                                        93,80   92,50                     

ARADOS 100mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    160,90   148,00                                      100,60   92,50                     

AUCLAVIN  1g/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 12 sachets                      86,00   81,70                                          53,60   50,90                     

AUCLAVIN  1g/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 16 sachets                    114,90   107,00                                        71,60   66,70                     

AUCLAVIN  1g/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24sachets                    149,00   139,00                                        92,80   86,60                     

AUCLAVIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable Boite de 12 sachets                      57,00   53,00                                          35,50   33,00                     

AUCLAVIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable Boite de 16 sachets                      77,00   71,00                                          48,00   44,20                     

AUCLAVIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24 sachets                      99,00   94,00                                          61,70   58,60                     

Chlorure de Sodium Génération Santé 0,90% Soluté injectable Poche souple Flip Off en PVC plastifié, 100 ml                      15,00   14,50                                            9,30   9,00                       

Chlorure de Sodium Génération Santé 0,90% Soluté injectable Poche souple Flip Off en PVC plastifié, 1000 ml                      27,00   26,70                                          16,80   16,70                     

CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90%  Solution Injectable Poche de 1000 ml                      33,00   26,70                                          20,60   16,70                     

CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Poche de 100 ml                      16,60   14,50                                          10,30   9,00                       

CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Poche de 250 ml                      21,10   14,50                                          13,10   9,00                       

COZAAR 100 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    250,00   138,10                                      156,40   86,30                     

ELONVA  100 µg Solution injectable Boîte de 1 seringue pré remplie de0,5ml et 1 aiguille                 5 636,00   4 936,00                                5 390,00   4 670,00                

ELONVA  150 µg Solution injectable Boîte de 1 seringue pré remplie de0,5ml et 1 aiguille                 5 636,00   5 504,00                                5 390,00   5 254,00                

LOSARTAN GT 100 mg   Comprimé pelliculé sécable Boîte de 30                    172,00   148,00                                      107,50   92,50                     

LOSARTAN PHARMA 5 100 mg Comprimés pelliculés Boite de 14                      77,40   77,30                                          48,40   48,30                     

LOSARTAN PHARMA 5 100 mg Comprimés pelliculés Boite de 28                    140,00   138,10                                        87,50   86,30                     

LOSARTAN PHARMA 5 100 mg Comprimés pelliculés Boite de 7                      43,90   39,70                                          27,40   24,80                     

NASONEX 50 µg/dose suspension pour pulvérisation nasale Flacon de 120 doses                    136,20   131,70                                        84,90   82,10                     

NASONEX 50 µg/dose suspension pour pulvérisation nasale Flacon de 40 doses                      56,20   50,10                                          35,00   31,20                     

PREZAR 100 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    149,20   138,10                                        93,20   86,30                     

PREZAR 100mg Comprimés pelliculés Boite de 90                    387,00   359,00                                      257,00   238,00                   

REMICADE 100 mg poudre lyophilisée pour solution à diluer pour perfusion flacon de 20 ml                 5 925,00   4 576,00                                5 687,00   4 299,00                

1/2

امللحق 3
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ROSAR   100mg comprimés pelliculés Boîte de 28                    151,00   138,10                                        94,40   86,30                     

TABUNEX 0,05% Suspension pour pulvérisation nasale Flacon de 120 doses                    110,00   102,10                                        68,50   63,60                     

TANZAAR 100mg  Comprimé pelliculé Boîte de 28                    153,00   138,10                                        95,60   86,30                     

TEGRETOL LP 200 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 50                      86,10   77,40                                          53,60   48,30                     

TEGRETOL LP 400 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 30                      93,00   82,70                                          57,90   51,50                     

VIZARTAN 100mg Comprimés pelliculés  Boite de 14                      78,40   77,30                                          49,00   48,30                     

2/2

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).98  )صادر)في)9 )من)رمضان))99  )7))أبريل) )1)) 

بتغ0ير)قر ر)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتعل0م) لعالي)وتك1ين) ألطر)

  9(5 9 )من)رجب) في) 7.13)6 ) لصادر) رقم) و لبحث) لعلمي)

وك0ف0ات)  تخاب) وروط) بتحدود) ()(119 أغسطس) (3 (

 ملمثلين) لقا 1 0ين)ملؤسسات) لتعل0م) لعالي) لخاص)في)لجنة)

تنس0ق) لتعل0م) لعالي) لخاص.

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  الوزير املنتدب لدى وزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 

 1425 رجب  من   14 في  الصادر   1627.03 رقم  العلمي  والبحث   األطر 

املمثلين  انتخاب  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2004 أغسطس   31(

التعليم  تنسيق  لجنة  في  الخاص  العالي  التعليم  ملؤسسات  القانونيين 

العالي الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 11 منه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

إلى الوزير املنتدب  2019( بتفويض بعض االختصاصات  )29 نوفمبر 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة 11 من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 1627.03 الصادر في 14 من رجب 1425 )31 أغسطس 2004( :

»املادة 11 . - تجرى االنتخابات خالل الثالثة أشهر األولى من السنة 

»الجامعية.

الجامعية  السنة  برسم  املقررة  لالنتخابات  بالنسبة  أنه   »غير 

»2020-2021 تمدد فترة االنتخاب إلى غاية 30 يونيو 2021.

»غير أن تاريخ االنتخاب يجب ........................................................

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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 ص1ص)خاصة

مرس1م)رقم)1.633).))صادر)في)8)و1 9))99  )1))ماي) )1)) باإلذن)

) مللك) لغاب1ي() بين) لدولة) بمعد9) عقارية) مقاوضة) بإجر ء)

و لس0د) ملخطار) لشنبط)بن)محمد)بإقل0م)تارود  ت.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

كما  واستغاللها  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

)28 أبريل 2017( في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

بتاريخ  املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

القيمة  تارودانت من أجل تحديد  2019 بمقر عمالة إقليم  24 يوليو 

التجارية للعقار الغابوي والعقارين املقترحين للمقايضة العقارية ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

التابعة  األرضية  للقطعة  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء  يؤذن 

مساحتها   ،39/34538 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  تيوت  لغابة 

بإقليم  افريجة  بجماعة  والواقعة  سنتيارا  و 94  آرا  و 12  هكتارا   13

السيد  طرف  من  املقترحتين  األرضيتين  القطعتين  مقابل  تارودانت، 

املخطار الشنبط بن محمد، مساحتهما اإلجمالية 13 هكتارا و 64 آرا 

و 96 سنتيارا موضوع الرسمين العقاريين عدد 39/13610 )مساحته 

5 ه و 64 آر و 96 س( وعدد 39/23081 )مساحته 8 ه(، والواقعتين 

على التوالي بجماعتي الخنافيف وتافنكولت بإقليم تارودانت.

التصاميم  في  أعاله  املذكورة  األرضية  القطع  حدود  رسمت  وقد 

التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يدفع مبلغ 119.646,00 درهم الذي يمثل الفرق في القيمة التجارية 

للقطع األرضية املعنية باملقايضة العقارية من صندوق إعادة توظيف 

أمالك الدولة )سطر املياه والغابات( لفائدة السيد املخطار الشنبط 

بن محمد.

املادة الثالثة

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثبات  عقد  يحرر 
ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مرس1م)رقم)378. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

لق0ادة) سكاون) بالنف1ذ) لتر بي) »ملك) كرض) در ر«) ل1 قع)

ملك) لجماعات) على) تارود  ت،) لجاري) بإقل0م) تال1ين) بد ئرة)

 لسالل0ة)لقب0لة) ر اتن.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 26 يونيو 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

اكرض  املدعو »ملك  للعقار  اإلداري  التحديد  االقتضاء، عملية  عند 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  بقيادة  الواقع  ندرار«، 

مساحته التقريبية 989 هكتارا، الجاري على ملك الجماعات الساللية 

لقبيلة ارناتن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :



عدد 6994 -)29 شوال 1442 )10 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   919(

- شماال : اسيف نزيمر ؛

- شرقا : اسيف نزيمر ؛

- جنوبا : قبيلة ادويلون ؛

- غربا : دوار اكلكل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  التاسعة صباحا بمقر قيادة اسكاون، قصد مباشرة عملية 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)379. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 
للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)
»ملك) وت) ب0ا9«) ل1 قع)بالنف1ذ) لتر بي)لق0ادة)سكتا ة)بد ئرة)
تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 وت) ب0ا9.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 سبتمبر   6 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  ابيال«،  ايت 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   9162 التقريبية  مساحته 

الساللية ايت ابيال.

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

- شماال : قبيلة ايت سمكان ؛

- شرقا : قبيلة ايت وغردا ؛

- جنوبا : قبيلة ايت عثمان ؛

- غربا : قبيلة ايت عثمان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)381. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 
للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)
بالنف1ذ) لتر بي)لق0ادة)سكتا ة) »ملك) وت)عبد) ل1ر ت«) ل1 قع)
ملك) لجماعات) على) تارود  ت،) لجاري) بإقل0م) تال1ين) بد ئرة)

 لسالل0ة) وت)عبد) ل1ر ت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   16 يوم  من  ابتداء  تباشر، 
املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك 
بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  الورات«،  عبد  ايت 
ملك  على  الجاري  هكتارا،   10056 التقريبية  مساحته  تارودانت، 

الجماعات الساللية ايت عبد الورات.
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يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة زكموزن وايت اعثمان ؛

- شرقا : قبيلة تينفالت ؛

- جنوبا : قبيلة تينفات ؛

- غربا : قبيلة ايت يوسف.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم) 38. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

» مادودن«) ل1 قع)بالنف1ذ) لتر بي)لق0ادة)سكتا ة)بد ئرة)تال1ين)

بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة) مادودن.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 13 سبتمبر 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

»اماديدن«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

مساحته  تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع 

الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   2570 التقريبية 

اماديدن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة انتاون ؛

- شرقا : قبيلة تنفات ؛

- جنوبا : قبيلة الونان ؛

- غربا : قبيلة ايت فنزر.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرس1م)رقم))38. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

تال1ين) بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) » ل1 ان«) ل1 قع)

بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة) ل1 ان.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   18 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند  املوالية 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  »الونان«، 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   6248 التقريبية  مساحته 

الساللية الونان.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة انطاون وايت فنزر ؛

- شرقا : قبيلة اونزين ؛

- جنوبا : قبيلة اغدوين ؛

- غربا : قبيلة املغارتين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)383. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) »ملك) سر رغ«) ل1 قع)

تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 سر رغ.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   23 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  اسرارغ«، 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   10777 التقريبية  مساحته 

الساللية اسرارغ.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :
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- شماال : قبيلة ازناكن ؛

- شرقا : قبيلة اكنان ؛

- جنوبا : قبيلة ايت منصور ؛

- غربا : قبيلة اغدوين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)389. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 
للعقار) ملدع1 عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح)  بتحدود)
بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) عثمان«) ل1 قع) » وت)
تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 وت)عثمان.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   30 يوم  من  ابتداء  تباشر، 
»ايت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  االقتضاء، عملية  املوالية عند 
تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  عثمان«، 
الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   17746 التقريبية  مساحته 

الساللية ايت عثمان.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة ايت سمكان ؛

- شرقا : قبيلة ايت بيال ؛

- جنوبا : قبيلة تيفات ؛

- غربا : قبيلة ايت سليمان ودوار اركوت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)385. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

»ملك) وت)و1س«) ل1 قع)بالنف1ذ) لتر بي)لق0ادة)سكتا ة)بد ئرة)

تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 وت)و1س.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 سبتمبر   2 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  يوس«،  ايت 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   1593 التقريبية  مساحته 

الساللية ايت يوس.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة زكموزن ؛

- شرقا : قبيلة ايت عبد الوارث ؛

- جنوبا : قبيلة انتاون ؛

- غربا : قبيلة زكموزن والباشوية.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)386. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1 عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح)  بتحدود)

بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) فنزر«) ل1 قع) » وت)

 تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة

 وت)فنزر.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   25 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املدعو للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند   املوالية 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  بقيادة سكتانة  الواقع  فنزر«،  »ايت 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   10137 التقريبية  مساحته 

الساللية ايت فنزر.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة انتاون وايت حميد ؛

- شرقا : قبيلة انتاون الكو ؛

- جنوبا : قبيلة املغرطين ؛

- غربا : قبيلة تزكزويت.



9197الجريدة الرسمية عدد 6994 -)29 شوال 1442 )10 يونيو 2021(  

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)387. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

تال1ين) بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) »  تاون«) ل1 قع)

بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)  تاون.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 8 سبتمبر 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

»انتاون«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

مساحته  تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع 

التقريبية 8012 هكتارا، الجاري على ملك الجماعات الساللية انتاون.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : دوار تلبوين وجبال اكنان نيمزيلن ؛

- شرقا : قبيلة ايت يوس ؛

- جنوبا : قبيلة ايت فنزر ؛

- غربا : قبيلة ايت حميد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)388. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

تال1ين) بد ئرة) سكتا ة) لق0ادة) بالنف1ذ) لتر بي) » و زين«) ل1 قع)

بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة) و زين.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 أغسطس   12 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند  املوالية 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة  بقيادة  الواقع  »اونزين«، 

الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   24648 التقريبية  مساحته 

الساللية اونزين.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة تينفات ؛

- شرقا : قبيلة اسرارغ ؛

- جنوبا : قبيلة اغدوين ؛

- غربا : قبيلة الونان واماديدن.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  سكتانة،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)389. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

بد ئرة) لق0ادة) سكاون) بالنف1ذ) لتر بي) مزدورت«) ل1 قع) »ملك)

تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 ر اتن.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2021 يوليو   28 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك 

تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  بقيادة  الواقع  مزدورت«، 

مساحته التقريبية 253 هكتارا، الجاري على ملك الجماعات الساللية 

ارناتن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة ادنوح املدعو ملك اسكاون ؛

- شرقا : قبيلة ادنوح املدعو ملك ادغيغ ؛

- جنوبا : قبيلة ادنوح املدعو ملك تيسخت ؛

- غربا : قبيلة تسيخت وديف.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  التاسعة صباحا بمقر قيادة اسكاون، قصد مباشرة عملية 

اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم)391. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

بد ئرة) لق0ادة) سكاون) بالنف1ذ) لتر بي) »تلم1ضعت«) ل1 قع)

تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 وت)م1قر.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 2 أغسطس 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تلموضعت«، 

مساحته  تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  بقيادة  الواقع 

الساللية الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   3561  التقريبية 

ايت موقر.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة ايت وغزن والرسم العقاري عدد 39/25859 ؛

- شرقا : ايت قال وايت ديلي وايت تلتي ؛

- جنوبا : ايت وحمدان ؛

- غربا : الرسم العقاري 39/25859.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  التاسعة صباحا بمقر قيادة اسكاون، قصد مباشرة عملية 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرس1م)رقم) 39. ).))صادر)في)1))من)و1 9))99 ))فاتح)و1 10) )1)) 

للعقار) ملدع1) عمل0ة) لتحدود) إلد ري) تاريخ) فتتاح) بتحدود)

بد ئرة) لق0ادة) سكاون) بالنف1ذ) لتر بي) تيتا9«) ل1 قع) »ملك)

تال1ين)بإقل0م)تارود  ت،) لجاري)على)ملك) لجماعات) لسالل0ة)

 وت)وحمد ن.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 4 أغسطس 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك تيتال«، 

مساحته  تارودانت،  بإقليم  تالوين  بدائرة  اسكاون  بقيادة  الواقع 

الساللية الجماعات  ملك  على  الجاري  هكتارا،   1284  التقريبية 

ايت وحمدان.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : قبيلة ايت ورتسا ؛

- شرقا : قبيلة ايت تويا ؛

- جنوبا : قبيلة ميال ؛

- غربا : قبيلة ميال.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  التاسعة صباحا بمقر قيادة اسكاون، قصد مباشرة عملية 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــر ر)لرئيس) لحك1مة)رقم) ).8 .3)صادر)في)31)من)وعبان))99  

)3 )أبريل) )1)()بتع0ين)آمر)مساعد)بالصرف

رئيس الحكومة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى قانون املالية رقم 26.04 للسنة املالية 2005 الصادر بتنفيذه 

1425 القعدة  ذي  من   16 بتاريخ   1.04.255 رقم  الشريف   الظهير 

)29 ديسمبر 2004( والسيما املادة 35 منه ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يعين السيد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصالح اإلدارة، 

ألمور  املرصد  الحساب  من  املقتطعة  النفقات  لصرف  مساعدا  آمرا 

خصوصية الحامل عنوان »صندوق الخدمة األساسية للمواصالت« 

املحدث بموجب قانون املالية رقم 26.04 للسنة املالية 2005 املشار 

إليه أعاله.

املـادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات الحساب الخصو�سي للخزينة 

رقم 32.0.0.1.04.005 الذي يقوم بصرف النفقات منه.

املـادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املـادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شعبان 1442 )13 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.



عدد 6994 - 29 شوال 1442 )10 يونيو 2021(  1 9الجريدة الرسمية

قـــر ر)ل1زير) لفالحة)و لص0د) لبحري)و لتنم0ة) لقروية)و مل0اه)و لغابات)رقم) ).)   )صادر)في)5 )من)رمضان))99  

)8))أبريل) )1)()بتع0ين)آمرين)مساعدون)بالصرف)و 1 ب)عنهم

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص   يعين 

املفوضة إليهم من لدن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم امليزانية العامة لوزارة الفالحة 

األثمنة  بمراجعة  املتعلقة  بالتحصيل  الدفع واألوامر  بيانات  والغابات وكذا إصدار  القروية واملياه  والتنمية  البحري  والصيد 

والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :

 آلمرون) ملساعدون) الختصاص) لتر بي
بالصرف

 لن1 ب
 ملحاسب1ن
 ملكلف1ن

 جهة)طنجة)-)تط1 ن)-
 لحس0مة
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية 
التي يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1442 )28 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 99( وعبان) من) ((( في) صادر) رقم) ).65  ) ل1زير) لصحة)  قـــر ر)

في) 1).399) لصادر) رقم) بتغ0ير) لقر ر) أبريل) )1)() (5(

بتف1يض) إلمضاء) ()(1 9 أكت1بر) ( 1( صفر) 99   من) (  

و ملصادقة)على) لصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القـــرار رقم 394.20 الصادر في 11 من صفر 1441 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على  يغير 

رقم 394.20 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

» لجدو9) مللحق

 لن1 ب ملف1ض)إليهم سم) ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لفاس

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

مكناس  ملحقة  مدير  ديدوح،  مصطفى  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة لفاس. 

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قر ر)ل1زير) لد خل0ة)رقم) ).3   )صادر)في)5 )من)رمضان))99  

)8))أبريل) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء   إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1438 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 )18 أبريل 

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمديرية  املمتاز  الباشا  الصالحي،  السالم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الترابية،  اإلدارة 

جميع الوثائق املتعلقة باملديرية املذكورة بما في ذلك األوامر الصادرة 

للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1442 )28 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 قر ر)ل1زير) لعد9)رقم) ).17) )صادر)في)7 )من)رمضان))99 

)31)أبريل) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتعاون  الدراسات  مدير  اليون�سي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

والتحديث بوزارة العدل، اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على األوامر 

الدراسات  ملديرية  التابعين  واألعوان  واملوظفين  للقضاة  الصادرة 

بمأموريات  للقيام  اململكة  محاكم  وملختلف  والتحديث  والتعاون 

داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليه 

اإلمضاء أو التأشير على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس 

املديرية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

 272.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

بتفويض   )2020 يناير   15(  1441 األولى  جمادى  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قر ر)ل1زير) لعد9)رقم) ).18) )صادر)في)7 )من)رمضان))99 

)31)أبريل) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتعاون  الدراسات  مدير  اليون�سي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

والتحديث بوزارة العدل، اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على صفقات 

األشغال والخدمات والتوريدات واملعدات املعلوماتية وتهيئة وإعادة 

تهيئة الشبكة املعلوماتية وكذا ربط الهاتف الثابت واألنترنيت والربط 

املبرمة  املموجة  الكهربائية  الشبكة  تهيئة  وإعادة  وتهيئة  الشبكي 

لحساب نفس الوزارة وعلى جميع الوثائق املتعلقة بذلك.

املادة الثانية

 271.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

بتفويض   )2020 يناير   15(  1441 األولى  جمادى  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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في  قر ر)ل1زير) لتجهيز)و لنقل)و لل1جيست0ك)و ملاء)رقم) ).19) )صادر)
بتف1يض) إلمضاء) أبريل) )1)() (31(   99( رمضان) من) ( 7

و ملصادقة)على) لصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم  وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  وعلى 
)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 
والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 
بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
باملصالح  الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  عـــــلى  واملاء 

التابعة لهم :

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -
املبرمة اإلعذارات  على  اإلمضاء  ذلك  في  بما  وفسخها   التالية 

إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل  في إطار االعتمادات املفوضة 
الحسابات  وميزانيات  العامة  امليزانية  من  واملاء  واللوجيستيك 
الخصوصية للخزينة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء :

• الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا 
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 30.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 1.000.000 درهم.

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 
شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -
وزير  قرار  في  املحددة  األصناف  في  املرتبة  للمقاوالت  بالنسبة 
في  الصادر   3103.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 
2020( بتحديد األصناف  1442 )16 ديسمبر  فاتح جمادى األولى 
حسب القطاعات التي على أساسها تكون اللجنة الوطنية واللجان 
إعادة  أو  والتصنيف  التكييف  طلبات  لدراسة  مؤهلة  الجهوية 
التي تصدر عن  أو  املقاوالت  بها  تتقدم  التي  التكييف والتصنيف 
للجان  الترابي  االختصاص  بتحديد  وكذا  بالتجهيز  املكلف  الوزير 

الجهوية، وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد إنزال مقاوالت البناء واألشغال العمومية إلى املراتب الدنيا 
األدنى  للتأطير  املطابقة  املرتبة  إلى  أو  املعني  النشاط  في  مباشرة 

لوسائل اإلنتاج التي تتوفر عليها املقاولة ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -
وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -
الهيدر- للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات  تنفيذ املخطط املديري 

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بوضع خريطة هشاشة السواحل ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -
البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 
الوطنية القروض  مانحي  طرف  من  املمولة  الجهوي  الطابع   ذات 

أو الدولية أو في إطار التعاون الدولي أو عن طريق الشراكة ؛

- املخططات والبرامج الخاصة بالدراسات التقنية للمشاريع املتعلقة 
بالتجهيزات والبنيات التحتية املينائية والبحرية املنجزة من طرف 
كل من املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة 
للجهة واملؤسسات الشريكة غير التابعة للوزارة واملصادقة عليها ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع امليزانية املخصصة للجهة ؛

إطار  في  املبرمجة  باملشاريع  الخاصة  باملعطيات  املتعلقة  الوثائق   -
قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- التقارير املنجزة من طرف املديرية الجهوية واملتعلقة بتنفيذ وتدبير 
قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 
املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛
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املينائية  لإلعدادات  التقني  والتأطير  بالتنسيق  املتعلقة  الوثائق   -
والبحرية على مستوى الجهة ؛

- اإلجراءات املتعلقة بدراسة مشاريع عقود واتفاقيات الشراكة التي 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  باختصاصات  تتعلق 

على صعيد الجهة ؛

املوقعة االتفاقيات  وتنفيذ  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  التصرفات   - 
صعيد  على  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  طرف  من 

الجهة ؛

- تفحص وتتبع امللفات الخاصة بالبيئة والتنمية املستدامة املتعلقة 
باالتفاقيات املبرمة في إطار التعاون والعالقات الدولية ؛

وبلورة  األشغال  جودة  تحسين  في  املساهمة  اإلدارية  التصرفات   -
املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

لفائدة  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  اإلقليمية  املديريات 

التابعة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بتتبع مؤشرات التنافسية للموانئ التابعة للجهة ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -
الصعيد الجهوي ؛

- املصادقة على الدراسات التقنية املتعلقة بحماية الساحل ؛

- تسليم تصاريح مطابقة املوانئ واملنشآت املينائية للمدونة الدولية 
ألمن السفن واملوانئ ؛

- تخطيط وجدولة ومراقبة تنفيذ األشغال املينائية للمشاريع ذات 
الطابع الترابي ؛

- دراسات البرمجة املعمارية والتقنية للمشاريع التابعة للوزارة ذات 
البعد الجهوي التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( 

درهم ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -
صعيد  على  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة 

الجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بمشاريع بناء التجهيزات العامة الخاصة بوزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد الجهة ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  ملفات   -
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املحلية للبناء وتطوير اإلجراءات املتعلقة بتكييف املعايير التقنية 

مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

الطابع  ذات  الفنية  املنشآت  باستثناء  والتنفيذية  والتفصيلية 

الخاص ؛

والجهوية  الوطنية  الطرق  بصيانة  الخاصة  التقنية  البطاقات   •

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار ؛

• برامج التشوير الطرقي وتجهيزات السالمة الطرقية املخطط إنجازها 

واللوجيستيك على  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  من طرف 

صعيد الجهة.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

وبمراقبة  العام  الدولة  ملك  بشرطة  التكليف  وبطاقات  قرارات   -

التابعة  املواصالت  واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق  املقالع 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛

اإلداري لالتمركز  املديري  التصميم  بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات   - 

على مستوى الجهة ؛

نسخ  مطابقة  على  لإلشهاد  عنهم  ونوابا  املوظفين  تعيين  قرارات   -

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

للمشاريع  بالنسبة  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 

 200.000.000( الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم 

درهم( ؛

- قرارات الترخيص بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية ؛
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تطبيقا  الترابية  الجماعات  إشارة  رهن  الشواطئ  وضع  اتفاقيات   -
والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛

- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 
الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية :

• تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

• السهر على تتبع مسطرة حاالت الترامي على ملك الدولة العام ؛

• املصادقة على امللفات التقنية للتحديد اإلداري الخاصة بامللك 
العمومي املينائي والبحري ؛

• ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

الصعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -
الجهوي وخاصة املتعلقة منها بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •
األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

التلوث  الوطني ملحاربة  تنفيذ املخطط االستعجالي  في  • املشاركة 
البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية البيئة 
املينائية والبحرية ؛

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري ؛

• جمع واستغالل وتوزيع املعطيات اإلحصائية املينائية ؛

• التصديق على تقييمات ومخططات أمن املوانئ واملنشآت املينائية.

املباني  داخل  والروبورتاجات  األفالم  بتصوير  الترخيص  قرارات   -
رأي  على  بناء  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة 

املديرية اإلقليمية املعنية ؛

اقتراح  على  بناء  للجهة  التابعة  اإلدارية  املساكن  إسناد  قرارات   -
لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 
امللكية ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 
تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 
على  فيها  طرفا  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  تكون 

صعيد الجهة ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد الجهة 
تكون  التي  للقضايا  بالنسبة  الدولة  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة والسباحة على صعيد الجهة ؛

- تجديد شواهد االمتثال املتعلقة بأمن املوانئ والتجهيزات املينائية ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- التنسيق بين البرامج القطاعية على صعيد الجهة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

للتجهيز  اإلقليميين  باملديرين  الخاصة  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •
إمضاء  ذلك  في  بما  الجهة  صعيد  على  واللوجيستيك  والنقل 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

باستثناء  الجهة  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ   •
حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •
اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •
وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 
املرتبين في السلم 11 ؛

 • إنزال العقوبات من الدرجة الثانية باملوظفين املرتبين في السلم 10
وما تحت ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •
والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة ؛

• تنفيذ برامج التكوين املستمر بالنسبة لألطر التابعين للجهة.
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السادة :

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

السيدات السادة :

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - 

واد نون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�سي،  محمد   -

باشتوكة - إنزكان.

- عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لتارودانت.

باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  عريكة،  هللاا  عبد   -

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 - حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - 

ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الشرادي،  خالد   -

بكلميم.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  املختار،  أوصالح   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الفن،  الحق  عبد   -

بالعيون.

واملقالع  العمومي  امللك  تدبير  مصلحة  رئيس  مجدوبي،  محمد   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

- رشيد جوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة - 

وادي الذهب بوادي الذهب بالنيابة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- الحسين الهكسوس، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  فريندي،  هشام   -

بمراكش.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  سحيتة،  الجياللي   -

بالحوز.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لطرش،  مصطفى   -

بآسفي.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  بنتوكي،  محمد   -  

للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة

مراكش - آسفي

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   -

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الزوين،  سعيد   -

بالدار البيضاء.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيسة  العربي،  إلهام   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف   - 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لفريد،  الهادي   - عبد 

ببني مالل.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  تفسوت،  مصطفى   -

بأزيالل.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  العزاوي،  إبراهيم   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة
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- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة بالرباط.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   - 

للدار البيضاء - سطات.

- منير فكال، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  أحجي،  سليمان   -

بالخميسات.

االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،  عزيز   -

- سال   - للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية   باملديرية 

القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

 - محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة -

تطوان - الحسيمة بطنجة.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  تشيكرت،  محمد   -

بطنجة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- احساين الحضري، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة

طنجة - تطوان - الحسيمة

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة 

- تافياللت.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرة  خديدج،  نعيمة   -

بفاس.

للتجهيز والنقل واللوجيستيك  املدير اإلقليمي  أيت يشو،  - الحسين 

بمكناس.

- منى جيبر، رئيسة مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

- عزيز أسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

 - معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - 

أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالناضور.

- الهبري الزكراوي، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

والية جهة

الشرق

 - ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة -

تافياللت بالرشيدية.

 -محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

- عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرشيدية.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  بمصلحة  املكلف  نازي،  سعيد   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 1442 )26 فبراير  14 من رجب  في  713.21 الصادر  الثانية.- ينسخ القرار رقم   املادة 
على الصفقات.

املادة الثالثة.- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قر ر)ل1زير) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)رقم) ).1 ) )صادر)في)
 ))من)رمضان))99  )9)ماي) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5مارس 1974( والسيما الفصل 20 منه ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 
)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

بالنيابة،  الكهرباء  مدير  بنعبو،  الرؤوف  عبد  السيد  إلى  يفوض 
اإلمضاء نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة 
بمأموريات  للقيام  الكهرباء  ملديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.
اإلمضاء : عزيز رباح.

قر ر)ل1زير) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)رقم) ).  ) )صادر)في)
 ))من)رمضان))99  )9)ماي) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 
)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالنيابة،  الكهرباء  مدير  بنعبو،  الرؤوف  عبد  السيد  إلى  يفوض 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع 
املراسيم  ماعدا  الكهرباء  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في صادر) رقم) ).1)) ) وإصالح) إلد رة) و ملال0ة) ل1زير) القتصاد)  قر ر)
)))من)رمضان))99  )5)ماي) )1)()بتتم0م) لقر ر)رقم)9 .3793 
 لصادر)في)8))من)رب0ع) ألو9) 99  )6)) 1فمبر)9 1)()بتف1يض)

 إلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ربيع من   28 في  الصادر   3743.19 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

تغييره  وقع  كما  اإلمضاء  بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األول 
وتتميمه ؛

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

وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 3743.19 بتاريخ 28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( :

»املادة األولى. - يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير 
»املباشرة التالية أسماؤهم اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد واملالية 
 »وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق القضائية املتعلقة بمتابعة القضايا

»املثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم اململكة بما في ذلك اإلمضاء 
»على مذكرات النقض :

 ملف1ض)إليهم الختصاص) لتر بي

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

 لن1 ب ملف1ض)إليهم الختصاص) لتر بي

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

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

............................................الجنوب

املتصرف  الزروالي،  هشام  السيد 
املصلحة  رئيس  الثانية،  الدرجة  من 
مكلف  والتفتيش  للتدقيق  الجهوية 
باألبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات ؛

........................................................ ؛
.........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قر ر)ل1زير) القتصاد)و ملال0ة)وإصالح) إلد رة)رقم) ). )) )صادر)في))))من)رمضان))99 

)5)ماي) )1)()بتف1يض) لسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

سيما  وال  الصرف  نظام  جنح  بزجر  املتعلق   )1949 أغسطس   30(  1368 القعدة  ذي   5 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

الفصول 9 و 10 و 11 و 20 منه ؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 )28 سبتمبر 1974( باملصادقة على نص 

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل 34 منه ؛

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

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القضائية  املتابعات  إجراء  قصد  السلطة  أسماؤهم  التالية  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  مسؤولي  إلى  تفوض 

وعرض القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة 

والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 704.21 الصادر في 24 من رجب 1442 )8 مارس 2021( بتفويض 

السلطة.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قر ر)ل1زير) القتصاد)و ملال0ة)وإصالح) إلد رة)رقم) ).))) )صادر)في))))من)رمضان))99 

)5)ماي) )1)()بتف1يض) إلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

2008( في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب  1429 )30 أكتوبر  30 من شوال  2.05.768 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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 وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436

)2 يونيو 2015( وال سيما املواد 8 و 14 و 42 و 58 منه ؛

2016( بتحديد كيفيات تنفيذ  1437 )21 يناير  10 ربيع اآلخر  193.16 الصادر في  وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ؛

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

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين 

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير 

واملالية وإصالح اإلدارة على  نيابة عن وزير االقتصاد  التأشير  أو  بعده اإلمضاء  املبين  الجدول  في  الواردة أسماؤهم  املباشرة 

مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

الواردة أسماؤهم املباشرة  الجمارك والضرائب غير  بإدارة  بالصرف  أو اآلمرين املساعدين  بالصرف  إلى اآلمرين   يفوض 

الضريبية  التخفيضات  مقررات  على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  التالي  الجدول  في 

املثبتة داخل دائرة نفوذهم :
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 املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 703.21 الصادر في 24 من رجب 1442

)8 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 99( و1 9) من) ( 9 في) صادر) رقم) ).1)5 ) ل1زير) لد خل0ة)  قر ر)

وتسع) حضرية) دو ئر) ()5( خمس) بإحد ث) ماي) )1)() (3 (

عشرة))9 ()ملحقة)إد رية)بجماعة)مكناس.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 59.351 .1 الصادر في فاتح جمادى 

للمملكة،  اإلداري  التقسيم  شأن  في  ديسمبر1959(   2(  1379 اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 5 منه ؛

1436 رمضان   5 في  الصادر   2.15.402 رقم  املرسوم   وعلى 

واألقاليم،  العماالت  بحسب  بموجبه،  املحددة   )2015 يونيو   22(

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب 

انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة مكناس إلى خمس )5( دوائر حضرية وتسع عشرة 

)19( ملحقة إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا 

املادة  في  إليها  املشار  اإلدارية  وامللحقات  الحضرية  للدوائر  الترابي 

األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2359.10 رقم  القرار   ينسخ 

2010( بإحداث خمس )5( دوائر حضرية وسبع عشرة  )6 أغسطس 

)17( ملحقة إدارية بالجماعة الحضرية ملكناس.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  مكناس  عمالة  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قر ر)ل1زير) لد خل0ة)رقم) ). )5 )صادر)في)9 )من)و1 9))99 

) 3)ماي) )1)()بإحد ث)ثالث))3()ملحقات)إد رية)بجماعة)ويسالن

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 59.351 .1 الصادر في فاتح جمادى 

للمملكة،  اإلداري  التقسيم  شأن  في  ديسمبر1959(   2(  1379 اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 5 منه ؛

1436 رمضان   5 في  الصادر   2.15.402 رقم  املرسوم   وعلى 

واألقاليم،  العماالت  بحسب  بموجبه،  املحددة   )2015 يونيو   22(

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب 

انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة ويسالن إلى ثالث )3( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1434 اآلخر  ربيع   9 في  الصادر   679.13 رقم  القرار   ينسخ 

بجماعة  اثنتين  إداريتين   )2( ملحقتين  بإحداث   )2013 فبراير   20(

ويسالن.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  مكناس  عمالة  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
)99  )1 )مارس) )1))  6))من)رجب) في) رقم) ).695)صادر)
بتتم0م) لقر ر)رقم))89.1))) لصادر)في)9 )من)ذي) لقعدة)3)9  
113)()بتحدود)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعاد9)دبل1م) )7 )وناور)

دكت1ر)في) لص0دلة.

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

والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
العلمي رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة، كما وقع 

تتميمه ؛

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

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة، 
العلميــة( )الشعب  الثانــوي  للتعليم  البكــالــوريــا  بشهــادة   »مشفــوعــة 

»أو ما يعادلها :

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

»)-) سبا 0ا):

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

» – Titulo universitario oficial de graduado en farmacia, 
»délivré par Universitat de Barcelona - Espagne.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ).998)صادر)
بتتم0م) لقر ر)رقم))89.1))) لصادر)في)9 )من)ذي) لقعدة)3)9  
113)()بتحدود)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعاد9)دبل1م) )7 )وناور)

دكت1ر)في) لص0دلة.

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

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي  والبحث 
)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)روما 0ا):

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

» – Titlul farmacist, in domeniul sanatate,  specializarea 
» farmacie, délivré par Facultatea de farmacie, 
» Universitatii de medicina si farmacie GR.T. popa din IASI, 
» Roumanie - le 17 mai 2016 ;

» – Titlul de farmacist in domeniul de studii sanatate,  
» programul de studii farmacie, délivré par Facultatea 
» de farmacie, Universitatii medicina si farmacie »Victor 
» Babes« din Timisoara - Roumanie - le 7 mars 2019 ;
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ينجز  بتدريب مدته ستة أشهر  الشهادتين  تقرن هاتين  أن  »يجب 

مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  »لدى 

»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ).999)صادر)

بتتم0م) لقر ر)رقم))89.1))) لصادر)في)9 )من)ذي) لقعدة)3)9  

113)()بتحدود)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعاد9)دبل1م) )7 )وناور)

دكت1ر)في) لص0دلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي  والبحث 

دكتور دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2003 يناير   17( 

في الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   »دبلوم 

)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)بريطا 0ا):

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

» –  Founding member of the royal pharmaceutical society, 

» délivré par royal pharmaceutical society, United Kingdom, 

» assorti du degree of master of pharmacy, délivré par de 

» Montfort University - Royaume - Uni.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ). 95)صادر)

بتتم0م) لقر ر)رقم))89.1))) لصادر)في)9 )من)ذي) لقعدة)3)9  

113)()بتحدود)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعاد9)دبل1م) )7 )وناور)

دكت1ر)في) لص0دلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي  والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   »دبلوم 

الثانوي للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة   »والصيدلة، 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)ف0در ل0ة)روس0ا):

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

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée par l‘Université d‘Etat de médecine 

» de Volgograd - Fédération de Russie - le 11 juillet 2019 ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée par l‘Université d‘Etat de médecine 

» de Iaroslavl - Fédération de Russie - le 28 juin 2019 ;

» – Qualification de spécialiste dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée par l‘Université d‘Etat de chimie 

» et de pharmacie de Saint - Pétersbourg - Fédération de 

» Russie - le 5 juillet 2019,

 »يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر

صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  لدى  »ينجز 

الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »مقبول من طرف 

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ).)95)صادر)

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.658 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434 

)30 سبتمبر 2013( املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة، والسيما املادة 4 منه ؛ 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل، الشهادة 

التالية في »تقويم النطق« :

- Titulo universitario oficial de graduada en logopedia, 
délivré par la Universidad de Malaga - Espagne - le 
13 juillet 2017, assorti d‘un stage validé par l‘Institut 
supérieur des professions infirmières et techniques de 
santé, Rabat - le 18 février 2021,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ).953)صادر)

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.658 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434 

)30 سبتمبر 2013( املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة، والسيما املادة 4 منه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك تقنيات الصحة، الشهادة التالية في 

»الحمية والتغذية« :

- Grade académique de bachelier en diététique, délivré par 
la Haute Ecole de la province de Liège - Belgique - le 7 
septembre 2015, assorti d‘un stage validé par l‘Institut 
supérieur des professions infirmières et techniques de 
santé, Rabat - le 18 février 2021,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
أبريل) )1))  (((  99( 9 )من)وعبان) في) رقم) ).959)صادر)

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.658 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434 

)30 سبتمبر 2013( املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة، والسيما املادة 4 منه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

25 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل، الشهادة 
التالية في »مروض طبي« :

- Qualification de bachelor rééducation physique des 
personnes handicapées rééducation physique adaptive, 
délivrée par l‘Université d‘Etat de la culture physique du 
sport et du tourisme de Kouban - Fédération de Russie - 
le 8 juillet 2019, assorti d‘un stage validé par l‘Institut 
supérieur des professions infirmières et techniques de 
santé, Rabat - le 18 février 2021,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).)5) )صادر)في)7))من)رمضان))99  )1 )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في سياسات الهجرة :

- Titulo oficial de doctor/A, mencion de doctorado 
internacional, préparé et délivré au siège de la Universitat 
Rovira I Virgili - Espagne, assorti de titulo de master 
universitario en estudios culturales mediterraneos et 
titulo universitario oficial de diplomado en ciencias 
emperesariales, préparé et délivré respectivement au 
siège de la même université - le 22 octobre 2010 et le 
10 septembre 2002,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).53) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de master sciences, technologies, santé, 
à finalité recherche, mention : mathématiques, spécialité : 
mathématiques, préparé et délivré au siège de l‘Université 
Clermont Ferrand 2 Blaise Pascal - France - le 15 décembre 
2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).59) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en mathématiques, préparé et 
délivré au siège de l‘Université de Lille - France - le 8 
juin 2020, assorti du titre d‘ingénieur diplôme du Centre 
universitaire des sciences et techniques de l‘Université 
Clermont-Ferrand II, spécialité : génie mathématique et 
modélisation, préparé et délivré au siège de l‘Université 
Clermont-Ferrand  2 Blaise Pascal Polytech Clermont-
Ferrand - France - le 14 novembre 2016 et du diplôme 
de baccalauréat de l‘enseignement secondaire ou d‘un 
diplôme reconnu équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).55) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Biotechnologie chimie biomoléculaire

 - درجة البكالوريوس في العلوم، تخصص مزدوج : التقنية الحيوية /

لجامعة  التابعة  العلوم  كلية  من  املسلمة  جزيئية  حيوية  كيمياء 

القاهرة - جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ديسمبر 2020 مشفوعة 

بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).56) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Système de في التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 
: télécommunications et réseaux informatiques

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention : 
informatique, spécialité : système de télécommunications 
et réseaux informatiques, à finalité professionnelle, 
préparé et délivré au siège de l‘Université Toulouse III 
)membre de l‘Université fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées( - France  - le 24 février 2016, assorti du diplôme 
de licence sciences, technologies, santé, mention : 
sciences pour l‘ingénieur, préparé et délivré au siège de 
l‘Université de Toulouse III - France - le 15 octobre 2012 et 
du diplôme de baccalauréat de l‘enseignement secondaire 
ou d‘un diplôme reconnu équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).57) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Degree of doctor of science, préparé et délivré au siège de 

the Bowie State University - USA - le 22 mai 2018,

مشفوعة باملاستر املتخصص، مسلك : هندسة البرامج والشبكات 

املعلوماتية املسلم من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).58) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie des systèmes تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: complexes

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention : ingénierie des systèmes complexes, préparé 
et délivré au siège de l‘Université de Bordeaux - France - 
le 18 octobre 2019, assorti du diplôme de licence de 
sciences, technologies, santé, mention : mécanique, 
préparé et délivré au siège de l‘Université de Montpellier - 
France - le 3 novembre 2016,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).59) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en physique, préparé et délivré au 

siège de l‘Université d‘Orléans - France - le 5 mars 2019,

مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة، مسلك : هندسة طرائق الطاقة 

والبيئة املسلم من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
 رقم) ).61) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie électrique, في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 
: sciences biologiques appliquées et sciences vétérinaires

- The academic degree of doctor in de ingenieurs - 
wetenschappen : elektrotechniek en in de toegepaste 
biologische wetenschappen en in de diergeneeskundige 
wetenschappen )doctor of electrical engineering and of 
applied biological sciences and of veterinary science(, 
préparé et délivré au siège de Universiteit gent grants, 
Faculty of bioscience engineering, Faculty of veterinary 
medicine, Faculty of engineering and architecture - 
Belgique - le 29 mai 2019,

املواصالت  هندسة  في  الدولة  مهندس  بشهادة  مشفوعة 
وتكنولوجيا املعلومات املسلمة من املعهد الوطني للبريد واملواصالت 

بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ). 6) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie des procédés تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en énergétique, préparé au sein 
de l‘INSA Rouen Normandie )Comue Normandie 
Université( - France - le 10 mars 2020,

والهندسة  الطرائق   : مسلك  الدولة،  مهندس  بدبلوم  مشفوعة 
العلوم  كلية  من  املسلم  الطرائق  هندسة   : تخصص  الكيميائية، 

والتقنيات - سطات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).)6) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie de في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 
: l‘information

- Dottorato di ricerca in informatica e ingegneria 
dell informazione, préparé et délivré au siège de la 
Universita degli studi di Salerno - Fisciano - Italie - le 
17 octobre 2019,

 Qualité du logiciel  : مسلك  املتخصص،  املاستر  بشهادة  مشفوعة 

اختيار : Qualité du logiciel املسلمة من كلية العلوم ظهر املهراز- فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).63) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Biochimie et biologie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في
: moléculaire

- Titulo de doctora por la Universitat autonoma de 
Barcelona del programa de bioquimica y biologia 
molecular, préparé et délivré au siège de la Universitat 
autonoma de Barcelona - Espagne - le 5 septembre 2005, 
assorti de certificat academic personal el roconeixement 
de la suficiencia investigadora, préparé et délivré au siège 
de la même université - le 3 juin 2003,

 : تخصص   ،)MST( والتقنيات  العلوم  في   »maîtrise« وبشهادة 
البيوتكنولوجيا املسلمة من كلية العلوم والتقنيات - طنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).69) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie de la cognition, تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: de la création et des apprentissages

- Diplôme de master sciences humaines et sociales, à finalité 
professionnelle, mention : ingénierie de la cognition, de 
la création et des apprentissages )IC2A(, spécialité : WIC : 
WEB, informatique et connaissances, préparé et délivré au 
siège de l‘Université Grenoble2 - Pierre Mendès-France - 
le 19 mars 2013, assorti du diplôme de licence sciences et 
technologies, mention : informatique et mathématiques 
appliquées, préparé et délivré au siège de l‘Université 
Grenoble1 - France - le 18 février 2008,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).65) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Astronomie et في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 
: astrophysique

- Diplôme de doctorat en astronomie et astrophysique, 
préparé au sein de l‘observatoire de Paris-Université 
de recherche Paris sciences et lettres - PSL research 
University - France - le 18 décembre 2018, assorti du 
diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention : physique et applications, spécialité : astronomie, 
astrophysique et ingénierie spatiale, préparé et délivré 
au siège de l‘Université Paris VI )membre de la Comue 
Sorbonne universités( - France - le 8 octobre 2015,

الفيزياء  املادة  علوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  وباإلجازة 
املسلمة من كلية العلوم - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
رقم) ).66) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie électrique, في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: électronique et informatique industrielle

- Diplôme de master en sciences, technologies, santé, 
mention : ingénierie électrique, électronique et 
informatique industrielle, spécialité : mesures 
énergétiques pour les énergies nouvelles, préparé et 
délivré au siège de l‘Université de Lorraine-France - le 
28 novembre 2016,

الهندسة   : مسلك  والتقنيات،  العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

الصناعية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات - طنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل1زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب0ة) ل1طن0ة)و لتك1ين) ملنهي)و لتعل0م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل0م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

رقم) ).67) )صادر)في)8))من)رمضان))99  )  )ماي) )1)) 

بتحدود)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences informatiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de master, dans le domaine sciences, 
technologies, santé, mention : informatique, préparé et 
délivré au siège de l‘Institut polytechnique de Grenoble 
)membre de la Communauté Université Grenoble Alpes( 
Université Grenoble Alpes-France - le 17 décembre 2020.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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 إلذن)بممارسة) لهندسة) ملعمارية

في  صادر   1177.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4817 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الدمناتي  وفاء 

تحمل  أن   ،2017 يونيو   6 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1178.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4819 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  أنيس  صريا 

2017، أن تحمل  6 أكتوبر  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1179.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4829 للسيد 

مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  االزرق  عماد 

 O.M Beketov National University Of Urban Economy من 

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2019 ماي   31 بتاريخ  أوكرانيا  بخاركيف - 

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع 

جعل مكتبه بمدينة القنيطرة.

*

*  *
في  صادر   1180.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4833 للسيد 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  خيرون  مصطفى 

1996، أن يحمل  يناير   14 بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة طنجة.

*

*  *

في  صادر   1181.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4834 للسيد 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  دادون  سعد 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4

بمدينة مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1182.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4836 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   5(  1442 رمضان  من   22

معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بنصالح  الزهراء  فاطمة  للسيدة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من  مسلم 

الهندسة  2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول  30 ديسمبر 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

طنجة.

*

*  *
في  صادر   1183.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4838 للسيد 

جمال حجي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 

يحمل  أن   ،2019 مارس   14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1184.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4847 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  اوشن  صفاء 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة القنيطرة.

*

*  *
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في  صادر   1185.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4848 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  كصعي  مريم 

2018، أن تحمل  6 أكتوبر  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1186.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4849 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  ساجد  سلوى 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1187.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4850 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  زفاظ  سكينة 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر 2019، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1188.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4855 للسيدة 

اكرام ادمر الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

صفة  تحمل  أن   ،2018 يوليو   10 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في  صادر   1189.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4857 للسيدة 
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  القدري  سارة 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 15 أكتوبر 2016، أن تحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مكناس.

*
*  *

في  صادر   1190.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4858 للسيدة 
الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة  املعاز  نايت  زينب 
2018، أن تحمل  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 12 يوليو 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

*
*  *

في  صادر   1191.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4859 للسيد 
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  فشتال  يونس 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2019، أن يحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *

في  صادر   1192.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4860 للسيد 
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  شهربان  زكرياء 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، أن يحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء .

*
*  *

في  صادر   1193.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4861 للسيد 
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  مكراط  مروان 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 27 سبتمبر 2018، أن يحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء .

*
*  *
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في صادر   1194.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021( يرخص تحت عدد 4862 للسيد 

 محمد حباش الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من

 O.M Beketov National University Of Urban Economy

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2018 يونيو   30 بتاريخ  أوكرانيا  بخاركيف - 

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع 

جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1195.21 صادر في 20 من 

رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4869 للسيد فيصل 

من مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل   بنطالب 

 State Higher Educational Institution »Prydniprovska State

أوكرانيا  - Academy Of Civil Engineering And Architecture« 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  30 يونيو 2018،  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة وجدة.

*

*  *
من  20 في  صادر   1196.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

للسيد زكرياء   4870 2021( يرخص تحت عدد  ماي   3(  1442 رمضان 

افرفار الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا للهندسة 

24 نوفمبر 2020،  بتاريخ  بالرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1197.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4871 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  السباعي  ندى 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  4 نوفمبر 2020، 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *

في  صادر   1198.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4872 للسيدة 

غيثة وزاني شاهدي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2019، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1199.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4785 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  فركاني  مريم 

2019، أن تحمل  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 27 يوليو 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1200.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4786 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  رحمون  شيماء 

2019، أن تحمل  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 10 يوليو 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة سال.

*

*  *
في  صادر   1201.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4788 للسيدة اكرام

الوطنية  املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الدنى 

بتاريخ  بتونس  قرطاج  بجامعة  والتعمير  املعمارية  للهندسة 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  8 ديسمبر 2017، 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
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في  صادر   1202.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4789 للسيد 

مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  قروان  عثمان 

بتاريخ  أوكرانيا   - بخاركيف  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  30 يونيو 2019، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

مراكش.

*

*  *
في  صادر   1203.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4793 للسيد 

مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  رابح  عصام 

أوكرانيا  - بكييف  املعمارية  والهندسة  للبناء  الوطنية  الجامعة   من 

ويزاول معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2019 ماي   31  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة أكادير.

*

*  *
في  صادر   1286.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4816 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   10(  1442 رمضان  من   27

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  امزوزي  ملياء  للسيدة 

 ،2019 2 ديسمبر  بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الريش.

*

*  *
في  صادر   1287.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4851 للسيدة 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  املسري  الزهراء  فاطمة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في  صادر   1288.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4845 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   10(  1442 رمضان  من   27

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بنشاوش  عهد  للسيدة 

 ،2015 يوليو   10 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة بوزنيقة.

*

*  *
في  صادر   1289.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4830 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   10(  1442 رمضان  من   27

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الزهري  مروة  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 19 نوفمبر 2020، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الحسيمة.

*

*  *
في  صادر   1290.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4837 للسيد 

ياسر عصري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 

للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1291.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4839 للسيد 

مروان بري�سي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 

للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة وجدة.

*

*  *
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في  صادر   1292.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4844 للسيد 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الخطيب  فؤاد 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 27 نوفمبر 2018، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*

*  *
في  صادر   1293.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4846 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  باخوية  كوثر  للسيدة 

 ،2019 14 أكتوبر  املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1294.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4843 للسيد 

أنس بوهو الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

2020، أن يحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1295.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4842 للسيد 

مهدي بوعليل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 

للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *

في  صادر   1296.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4841 للسيد 

حمزة ديوري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 

للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1297.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4806 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الشتوي  زينب  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 10 نوفمبر 2018، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1298.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4808 عدد  تحت  يرخص   )2021 ماي   11(  1442 رمضان  من   28

للسيد عمر مزور الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من الجامعة 

صفة  يحمل  أن   ،2018 أبريل   24 بتاريخ  اسبانيا   - ملدريد  البوليتقنية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة طنجة.

*

*  *
في  صادر   1299.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( يرخص تحت عدد 4807 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الروي�سي  هدى 

 ،2020 ديسمبر   8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.
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مقرر)لرئيس)مجلس)جماعة)ت0ط)مل0ل)رقم)1).)6 3)صادر)في) ))من)رب0ع) آلخر))99  )7)ديسمبر)1)1)()بالتخلي)عن)ملك0ة)

بجماعة (TM9 (و (TM33 (: ب) تصم0م) لته0ئة) في) لهما)   لقطع) ألرض0ة) لالزمة)إلحد ث) لطريقين) لعم1م0تين) ملرم1ز)

ت0ط)مل0ل)بإقل0م)مدو1 ة.

رئيس مجلس جماعة تيط مليل،

في  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

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

وعلى القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 

)17 يونيو 1992( ؛

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

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

املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.15.593 الصادر في 15 من ذي القعدة 1436 )31 أغسطس 2015( باملوافقة على التصميم 

والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة الجماعة الحضرية لتيط مليل بإقليم مديونة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى مقرر مجلس جماعة تيط مليل خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2020 ؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من 8 يوليو إلى 9 سبتمبر 2020 بمكاتب جماعة تيط مليل ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 TM41 و TM33 : يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث الطريقين العموميتين املرموز لهما في تصميم التهيئة ب

بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة، املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بحاشية ملونة في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/1000 امللحق بأصل هذا املقرر :
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مر جعها) لعقاريةأرقام)) لقطع)في) لتصم0م
مساحتها)باملتر)

 ملربع
مالحظاتأسماء)وعناوين) ملالك)أو) ملفروض)أنهم) ملالك

P7الرسم العقاري

60362 س

1 - احمد ضعيف 2 - حسن عارف 3 - الجياللي بن بوبكر - 4 - محمد لغري�سي 5 562 م2

- فاطمة ادفيف 6 - ميني ادفيف 7 - عبد املجيد ادفيف 8 - سومية ادفيف 9 - 

وفاء اشهيل 10 - لكبيرة خنيبة 11 - محمد حلومي بن عبد القادر 12 - املصطفى 

نصيح 13 - عبد الكريم نصيح 14 - محمد الكناوي 15 - املهدي نصيح عنوانهم 

بدوار أوالد سيدي مسعود جماعة تيط مليل.

وجود تقييدات لحقوق عينية وتحمالت عقارية 

ارتفاق مرور عرضه عشرة أمتار + ارتفاق مرور 

عرضه ستة أمتار بتاريخ 2001/8/8 )كناش 

17 عدد 530 + حجز تحفظي لفائدة حسن 

جاد يشمل الحقوق املشاعة لورثة ادفيف علي 

لضمان وحفظ وتسديد مبلغ قدره 40.000 

درهم بتاريخ : 2001/12/3 كناش 18 عدد 533 + 

تقييد احتياطي بناء على مقال لفائدة حسن 

جاد للحفاظ املؤقت على الحقوق التي قد تنتج 

 لصالحه بتاريخ 2006/5/25 كناش 409 عدد :

1996 تقييد احتياطي لفائدة محمد حلومي 

للحفاظ املؤقت على الحقوق والتي قد تنتج 

لصالحه + بناية قديمة

P1.P1Aالرسم العقاري

125741 س

1 - حسن مجيد 2 - ناجية مجيد 3 - ربيعة مجيد - 4 - بوشعيب مجيد - 5 - 1925 م2

خديجة ملخوفي 6 - أحمد املخوفي 7 - نور الدين ملخوفي 8 - مصطفى ملخوفي 

9 - نعيمة ملخوفي 10 - عبد هللاا ملخوفي 11 - عزيزة ملخوفي 12 - رضوان ملخوفي 

13 - محمد ملخوفي 14 - الكبيرة الدغوغي.

بنايات قديمة

P2مطلب تحفيظ عدد

12/43798

- مريرة عرضها متر ونصف تخترق امللك املذكور - 1 - أحمد وراق 2 - محمد وراق 3 - عبد السالم بن املكي الزياني3220 م2

طريق عرضها 05 أمتار تخترق امللك املذكور

تعرض بتاريخ 2008/02/7 لفائدة السيد 

الطيب الفشتالي، تعرض بتاريخ 2008/03/07 

لفائدة السيد إدريس صبري تم تأكيده من 

طرف ورثته.

تعرض تلقائي متبادل مع مطلب عدد 

12/43731 بتاريخ 2008/7/10 تعرض بتاريخ 

2009/10/01 لفائدة أحمد العبوبي بن بوعزة - 

الطيب برادة عالم - الحاج نعمان بن عبد القادر 

- ومصطفى الصبري.

P3 et P4مطلب تحفيظ عدد

49/874

مثقل بتعرضات وإيداعاتالحاج نعمان بن عبد القادر4024م2

P51 - غير معروفة املالك2497م2أرض غير محفظة

P6الرسم العقاري

12/172844

P2

متكون من أجزاء مشتركة للتجزئة لتأسيس 1 - شركة صفا باطيمون ش.م.م.3730 م2

الرسوم العقارية

P8الرسم العقاري

12/161975

2376 م2

1 - عبد الحميد شاكيب 2 - نادية شاكيب 3 - حسن شاكيب 4 - املصطفى 

شاكيب 5 - مراد شاكيب.

أرض عارية

P9الرسم العقاري

12/170698

809 م2

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بتيط مليل في 21 من ربيع اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : الطيب الفشتالي.
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مقرر)لرئيس)مجلس)جماعة)ت0ط)مل0ل)رقم)1).63 3)صادر)في) ))من)رب0ع) آلخر))99  )7)ديسمبر)1)1)()بالتخلي)عن)ملك0ة)

بجماعة (TM71 و) (TM69 (: ب) تصم0م) لته0ئة) في) لهما)   لقطع) ألرض0ة) لالزمة)إلحد ث) لطريقين) لعم1م0تين) ملرم1ز)

ت0ط)مل0ل)بإقل0م)مدو1 ة.

رئيس مجلس جماعة تيط مليل،

في  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

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

وعلى القانون رقم 012.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 

)17 يونيو 1992( ؛

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

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

املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.15.593 الصادر في 15 من ذي القعدة 1436 )31 أغسطس 2015( باملوافقة على التصميم 

والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة الجماعة الحضرية لتيط مليل بإقليم مديونة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى مقرر مجلس جماعة تيط مليل خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2019 ؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من 8 يوليو إلى 9 سبتمبر 2020 بمكاتب جماعة تيط مليل ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 TM70 و TM69 : يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث الطريقين العموميتين املرموز لهما في تصميم التهيئة ب

بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة، املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بحاشية ملونة في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/1000 امللحق بأصل هذا املقرر :
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مالحظاتأسماء)وعناوين) ملالك)أو) ملفروض)أنهم) ملالكمساحتهامر جعها) لعقاريةأرقام)) لقطع)في) لتصم0م

الرسم العقاري02

12/209842

1 - بوصف بوشتا1272م2

الرسم العقاري06

12/213608

طريق عرضها 10 أمتار مثقل برهن رسمي لفائدة 1 - بوصف بوشتا590م2

مصلحة التسجيل والتنبر

الرسم العقاري09

12/223975

1 - فاطمة الشريف املسعودي 2 - لطيفة الشريف املسعودي 3 - ليلى الشريف 667م2

املسعودي 4 - زكية الشريف املسعودي 5 - رجاء الشريف املسعودي 6 - سهام 

الشريف املسعودي 7 - نزهة الشريف املسعودي 8 - ثورية الشريف املسعودي 

9 - العباسية الشريف املسعودي 10 - خديجة سعد هللاا 11 - الخليل الشريف 

املسعودي

مثقل بممر عبر العالمات ب 3 و ب 4

الرسم العقاري10

12/212973

1 - حرير عبد الحق725م2

الرسم العقاري12

12/276095

1 - بدر الدين املهراوي 2 - عائشة الشريف املسعودي  3 - فاطنة الشريف 353م2

املسعودي 4 - عبد املجيد الشريف املسعودي 5 - رشيدة الشريف املسعودي 

6 - زينب الشريف املسعودي 7 - وفاء الشريف املسعودي

الرسم العقاري14

22233س

1 - عناية دينار  2 - كوثر دينار 3 - ايوب دينار 4 - عبد الحميد مروان  5 - سعيدة 1411م2

الضبيب 6 - عائشة الضبيب 7 - خليل الضبيب 8 - عبد الحق الضبيب 

9 - حليمة الفايز 10 - محسن دينار 11 - منى دينار 12 - أحمد دينار 13 - زبيدة 

مروان 14 - عبد الفتاح مروان 15 - خديجة البورزكي 16 - عبد الوهاب مروان 

17 - نعيمة دريهمي 18 - خديجة دريهمي 19 - فوزية مروان 20 - خديجة بدوي 

21 - فاطمة ابنور 22 - لبنى الضبيب 23 - زكرياء الضبيب 24 - آمال دينار 25 - 

يوسف الضبيب 26 - كوثر الضبيب 27 - هدى الضبيب

مثقل بحق مرور

الرسم العقاري15

16140س

- تقييد احتياطي لفائدة عبد العزيز السباعي.1 - زينب بنت محمد بن احمد 2 - محمد عطفي بن احمد900 م2

- حجز تحفظي لفائدة عبد العزيز السباعي

مطلب تحفيظ عدد16.17

25291 س

مثقل بتعرضات وإيداعات وحجوزاتابوبكر بن عالل املسفيوي813 م2

الرسم العقاري19.18

12/140599

1 - محمد سامي 2 - بوبكر دينار 3 - خدوج بنت الحاج قدور 4 - الحاج احمد 98 م2

دينار 5 - عبد اللطيف دينار 6 - العيدي دينار 7 - احمد جمال املسعودي 8 - 

الضاوية بنت عبد هللاا 9 - فاطنة بنت احمد بن ابراهيم 10 - فاطمة بنياسين 

11 - محمد بنياسين 12 - نعيمة بنياسين.

الرسم العقاري20

16141 س

- بناية من طابق أر�سي وطابق علوي 1 - شركة سبايب انترناسيونال ش.م.م. 2 423 م2

ومستودعين وبئر

- مثقل بحجز تحفظي

املهتدي مصطفى163 م2غير محفظ22

مطلب عدد24 و 25

12/R44232

P02/P01

الواصل إدريس بن محمد بن الخمار200 م2

31

)P1(

الرسم العقاري

12/140598

فاطمة سامي 2 - موالي الحفيظ سامي 3 - الحاج سامي 4 - هشام سامي 2237 م2

5 - عبد الرحيم سامي 6 - املصطفى سامي 7 - محمد مخلص 8 - عبد املجيد 

مخلص 9 - خالد مخلص 10 - الطاهرة مجيب 11 - رحمة مخلص 12 - سلطانة 

حميدي 13 - رشيد مخلص 14 - سفيان مخلص 15 - نعيمة مخلص

التقييد االحتياطي بمقت�سى مقال بتاريخ 

2010/04/14

17 - التقييد االحتياطي بناء على أمر قضائي 

بتاريخ 2019/02/06. 18 - تمديد التقييد 

االحتياطي املقيد بتاريخ 2019/02/06.

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بتيط مليل في 21 من ربيع اآلخر 1442 )7 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : الطيب الفشتالي.
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 99( وعبان) من) في)  ) صادر) رقم) ).9 ) »م.أ.ت.س.ب«)  قر ر)

بر مج) بث) أجل) من) إذن) بمنح) مارس) )1)() لقا�ضي) ((5(

 »Tanger Med Port وركة) طرف) من) محدودة) ملدة) إذ ع0ة)

»Authority SA)بمناسبة)حملة) لعب1ر)مرحبا) )1).

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 رقم  القانون  على  بنـاء 

لالتصال السمعي البصري خصوصا املادة 4 )املقطع 1( منه ؛

البصري،  السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  وعلى 

كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املواد 5 و14 و29 ؛

في  الصادر   3.06.18 رقم  الحكومة  رئيس  قرار  وعلى 

باعتماد  املتعلق   )2018 مارس   15(  1439 اآلخرة  جمادى  من   26

 6662 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  للترددات،  الوطني  املخطط 

مكرر بتاريخ 6 أبريل 2018 ؛

وعلى قرار وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

بتحديد   )2018 يونيو   20(  1439 شوال   6 في  الصادر  رقم 2045.18 

بالجريدة  املنشور  كهربائية،  الراديو  الترددات  تعيين  عن  األتاوى 

الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليو 2018 ؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 05.17 

الصادر في 26 من ربيع اآلخر 1438 )25 يناير 2017(، القا�سي باعتماد 

املسطرة املتعلقة باألذون ؛

وعلى طلب إذن ملدة محدودة من أجل استغالل تردد لبث برامج 

شركة   به  تقدمت  الذي   2021 مرحبا  العبور  حملة  بمناسبة  إذاعية 

السمعي  لالتصال  العليا  للهيأة   Tanger Med Port Authority SA

البصري بتـاريخ 26 فبراير 2021 ؛ 

في  املؤرخة  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  موافقة  وعلى 

الدولي  التنسيق  ملسطرة  النهائية  بالصيغة  املشروطة  3 مارس 2021 

بخصوص التردد الذي تم تعيينه ؛

وعلى ملف الدراسة الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي 

البصري ؛

املطلوب  أن تصادف فترة صالحية اإلذن  املحتمل  وحيث إنه من 

فترة إجراء حملة انتخابية ؛

وحيث إن الخدمة السمعية البصرية املأذون بها لها عالقة مباشرة 

بترويج الغرض من التظاهرة ؛

البصري،  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  مداوالت  على  وبناء 

بتاريخ 25 مارس 2021،

يقرر :

1 - يرخص لشركة Tanger Med Port Authority SA االستغالل 

ملدة محدودة لتردد من أجل بث برامج إذاعية تشغل خصيصا بمناسبة 

حملة العبورمرحبا 2021 ؛

 Tanger Med Port  يعين بصفة مؤقتة لهذا الغرض لشركة -  2

Authority SAالتردد 100 ميغاهرتز في محطة »طنجة ميد«، الواجب 

استعماله وفقا للخصائص التقنية املحددة في ملحق هذا القرار ؛

التعديالت  كل  إجراء  بحق  وقت،  أي  في  العليا،  الهيأة  وتحتفظ 

وخصوصا  والدولية،  الوطنية  املتطلبات  تقتضيه  ملا  تبعا  الضرورية 

املتعلقة بتنسيق الترددات واالستعمال األمثل للموارد الراديو كهربائية ؛ 

3 - يمنح هذا اإلذن للفترة املمتدة من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2021 

مع إلزامية وقف البث أثناء الحملة االنتخابية ؛

موضوع  التردد  استعمال  بشأن  املستحقة  اإلتاوة  بأن  يقرر   -  4

 للنصوص التنظيمية 
ً
هذا القرار، محددة في ملحق هذا القرار، طبقا

الجاري بها العمل.

في  العمل  بها  الجاري  التنظيمية  املقتضيات  على  يطرأ  تعديل  كل 

هذا الشأن، يترتب عليه تعديل تلقائي لقيمة األتاوى ؛

القانون  في  عليها  املنصوص  بالعقوبات  اإلخالل  دون  يقرر،   -  5

تغييره  تم  كما  البصري،  السمعي  باالتصال  املتعلق  رقم 77.03 

وتتميمه، أن عدم احترام املقتضيات السالفة الذكر واملتعلقة: 

 ملجلس) ألعلى)لالتصا9) لسمعي) لبصري
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Tanger Med Port Authority SA شركة   يعرض  البث:  بمدة  أ ( 

لغرامة مالية بمبلغ خمسة آالف )5.000( درهم عن كل يوم تجاوز في 

البث ؛

ب ( بالبث لبرامج لها عالقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة، 

والرامية إلى إخبار املسافرين بشأن أنشطة النقل بامليناء، أو مرافقتهم 

خالل عملية العبور بمضامين قد تتمثل على الخصوص في إعادة بث 

الوطنية  للشركة  التابعة  اإلذاعية  للخدمات  اإلخبارية  النشرات 

)SOREAD- وشركة صورياد القناة الثانية )SNRT( لإلذاعة والتلفزة

)2M، شريطة احترام النظام القانوني املتعلق بالحقوق املرتبطة بها: 

يعرض شركة  Tanger Med Port Authority SA لغرامة مالية بمبلغ 

عشرين ألف )20.000( درهم لكل إخالل ؛

يتعلق  فيما  خصوصا  املعينة،  الترددية  املوجة  باستعمال  ت( 

في  املبينة  املواصفات  وفق  تغطيتها،  املزمع  الجغرافية  باملنطقة 

امللحق: يعرض شركة  Tanger Med Port Authority SA لغرامة مالية 

بمبلغ عشرين ألف )20.000( درهم لكل إخالل ؛

 Tanger Med Port Authority  6 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة

SA وإلى السلطة الحكومية املكلفة بقطاع االتصال والوكالة الوطنية 

لتقنين املواصالت ؛

املوقع  وعلى  الرسمية  الجريدة  في  هذا  قراره  بنشر  يأمر   -  7

اإللكتروني للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تّم تداول هذا 

1442 شعبان  من   11 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل   البصري 

البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2021 مارس   25(

والسيدتين  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 

الحسني  البقالي  وعلي  الكنسو�سي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�سي 

ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

*
*  *
ملحق

الئحة) لخصائص) لتقن0ة)للتردد

Station
 Fréquence

(Mhz)
Longitude Latitude

 Par

(dBW)
Sys Directivité Polarisation

 Hauteur

 d'antenne

(m)

 Altitude

(m)

 Période de la diffusion

provisoire

 Redevance

(DH)

(HT)

 Tanger

Med
100.0 05W30 50 35N52 09 24 4 ND V 10 149

 Du 1er.05.2021 jusqu’au

31.10.2021

(Soit 184 jours)

2 284,06
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خاصة  ص1ص)

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

بإحد ث) ماي) )1)() (5(   99( رمضان) من) ((( في) صادر) رقم) ).967 ) وإصالح) إلد رة) و ملال0ة) ل1زير) القتصاد) قر ر)

قطاع) (- وإصالح) إلد رة) و ملال0ة) وز رة) القتصاد) م1ظفي) إز ء) وتأل0ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)

 القتصاد)و ملال0ة)-.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة - قطاع االقتصاد 

املركزية وعلى  أكثر على صعيد اإلدارة  أو  إطار  إزاء كل  الرسميين والنواب  -، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين،  واملالية 

صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :

 ظام)م1ظفي) إلد ر ت) لعامة
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أقاليم
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

إقليام
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

رقم) ).)16   و ملاء) و لل1جيست0ك) و لنقل) ل1زير) لتجهيز) قر ر)

إعد د) بإحد ث) أبريل) )1)() ((((   99( رمضان) (9 في) صادر)

أوغا9) لطريق) ملد ري) مشروعي) إ جاز) على) لإلور ف) مؤقت)

وتأه0ل) لطريق) لسريع) ت1س0ع) وأوغا9)  لشمالي)-) لشرقي)

بمدونة)أكادور.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األولى  جمادى  فاتح  في  الصادر   2.15.40 رقم  املرسوم  وعلى 

الجهات وتسمياتها ومراكزها  بتحديد عدد   )2015 )20 فبراير   1436

والعماالت واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  في   )2011 نوفمبر   25(

املصالح باإلدارات العمومية ؛

 1396 محرم  من   17 في  الصادر   2.75.864 رقم  املرسوم  وعلى 

)19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا 

في مختلف الوزارات ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم  وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  )2 فبراير 1998( 

لحاجيات  الخاصة  سياراتهم  استعمال  عن  الدولة  ومستخدمي 

املصلحة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1441 رجب   2 في  الصادر   2.19.1094 رقم  املرسوم  وعلى 

)26 فبراير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء، وال سيما املادة 26 منه ؛

 061.16 رقم  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  وعلى 

بتحديد   )2015 ديسمبر   28(  1437 األول  ربيع  من   16 في  الصادر 

والنقل  التجهيز  لوزارة  الالممركزة  املصالح  وتنظيم  اختصاصات 

واللوجيستيك، كما وقع تتميمه، ال سيما املادة 2 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يحدث ابتداء من فاتح أبريل 2021، وتحت إشراف مدير األشغال 

مشروعي  إنجاز  على  لإلشراف  مؤقت  إعداد  الطرقي،  واالستغالل 

وتأهيل  توسيع  وأشغال  الشرقي  الشمالي -  املداري  الطريق  أشغال 

الطريق السريع بمدينة أكادير.

املادة الثانية

تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية ملشروعي أشغال الطريق املداري 

بمدينة  السريع  الطريق  وتأهيل  توسيع  وأشغال  الشرقي  الشمالي - 

مليون   1402( درهم  مليون  واثنين  وأربعمائة  ألف  حوالي  أكادير 

درهم(.

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من ثالث )3( مصالح :

- مصلحة التتريب ؛

- مصلحة قارعة الطريق ؛

- مصلحة املنشآت الفنية.

عن  التعويضات  منح  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح  تدخل 

املهام في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

تسند لهذا اإلعداد املؤقت، املهام التالية :

كلم   40,5 الشرقي على طول  الشمالي -  املداري  الطريق  إنجاز   -  1

وتوسيع وتأهيل الطريق السريع على طول 20 كلم ؛

2 - مراقبة جودة مواد البناء واألشغال ؛

3 - السهر على السالمة وحفظ الصحة بمختلف أوراش إنجاز هذا 

املشروع ومرافقه اإلدارية ؛

وتدبير  الحسابية  ووضعيتها  األشغال  تقدم  تقارير  إعداد   -  4

الصفقات واللوازم املبرمة في إطار اإلعداد ؛

5 - تنسيق أنشطة مصالح اإلعداد وترشيد طرق تدبيرها.

املادة الخامسة

ومصالح  قسم  حكم  في  تدخل  التي  املهام  في  التعيين  يباشر 

املرسوم  ملقتضيات  طبقا  اإلعداد،  لهذا  بالنسبة  املركزية  باإلدارة 

املشار إليه أعاله رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

)25 نوفمبر 2011(.
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املادة السادسة

الطريق  إنجاز  أشغال  انتهاء  بمجرد  القرار  هذا  مفعول  ينتهي 

السريع  الطريق  وتأهيل  توسيع  وأشغال  الشرقي  الشمالي -  املداري 

بمدينة أكادير أي في 31 ديسمبر 2025. يجسد هذا االنتهاء بقرار لوزير 

وزير  طرف  من  عليه  يؤشر  واملاء،  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

يعهد إلى مدير األشغال واالستغالل الطرقي باملديرية العامة للطرق 

والنقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021(.

اإلمضاء . عبد القادر اعمارة.

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

قر ر)لرئيس) لحك1مة)رقم) ).)).3)صادر)في)) )من)و1 9))99  )9))ماي) )1)()بإحد ث)وتأل0ف) للجان) إلد رية) ملتساوية)

 ألعضاء) ملختصة)إز ء)م1ظفي) ملندوب0ة) لعامة)إلد رة) لسج1ن)وإعادة) إلدماج

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5(  1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، ويحدد 

عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب الخاصة بكل إطار أو أكثر، وفقا للجدول التالي :



63 9الجريدة الرسمية عدد 6994 - 29 شوال 1442 )10 يونيو 2021( 

إداري
إداري
إداري

اإلداريون
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املادة الثانية . - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.


