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السيد رئيس اللجنة املحرتم؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحرتمات واملحرتمني،
السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
يف إطــار دراســة ومناقشــة مــروع امليزانيــة الفرعيــة لألمانــة العامــة للحكومــة،
برســم الســنة املاليــة  ،2014أود أن أتقــدم -باســمي وباســم كافــة العاملــن مبصالــح األمانــة
العامــة للحكومــة  -إىل الســيد رئيــس هــذه اللجنــة املوقــرة والســيدات والســادة األعضــاء
املحرتمــن بجزيــل الشــكر والتقديــر عــى إتاحتهــم لنــا هــذه الفرصــة الهامــة ،التــي ســأحاول
رفقــة الســادة املــدراء اســتغاللها يف تقديــم حصيلــة عمــل ونشــاط األمانــة العامــة للحكومــة
خــال ســنة  ،2013وكــذا الخطــوط العريضــة ألهــم الخطــط والربامــج املزمــع إنجازهــا برســم
الســنة املاليــة  ،2014معربــا لكــن ولكــم عــن الســعادة الكبــرة التــي تغمــرين واألطــر املرافقــة
ونحــن نلتقــي معكــم مــرة أخــرى ،وعــن شــكري لكــن ولكــم مقدمــا عــى العنايــة واالهتــام
اللذيــن تولونهــا ملــا تقــوم بــه مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة مــن مجهــودات ،يف ســبيل
االرتقــاء بعملهــا إىل مكانــة أفضــل ويف أحســن الظــروف.
ففــي إطــار الــدور الحيــوي الــذي تضطلــع بــه األمانــة العامــة للحكومــة مــن أجــل
املســاهمة يف مجــال تدبــر وتنســيق العمــل الترشيعــي والتنظيمــي ،مــن أجــل مواكبــة األوراش
الكــرى التــي تعرفهــا بالدنــا ،والسياســات العموميــة التــي تــرف الحكومــة عــى إعدادهــا
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وتســهر عــى تنفيذهــا ،فقــد شــهدت هــذه الســنة  ،عــى غـرار الســنة الفارطــة ،عمـاً دؤوبـاً
إلعــداد مشــاريع القوانــن التنظيميــة والنصــوص التطبيقيــة األخــرى الالزمــة لتنفيــذ أحــكام
الدســتور ،والســهر عــى مراعــاة تطابــق املنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع هــذه األحــكام
وتحيينهــا لتنســجم مــع مقتضيــات الدســتور مــن جهــة ،ولتواكــب التطــورات االقتصاديــة
واالجتامعيــة طبقــا للتوجيهــات امللكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
حفظــه اللــه املضمنــة يف خطــب جاللتــه مــن جهــة أخــرى ،وقــد ضمنــت ألول مــرة العديــد
مــن هــذه املقتضيــات يف مخطــط ترشيعــي للحكومــة يحــدد القطــاع الحكومــي املســؤول عــن
إعــداد مشــاريع القوانــن والجدولــة الزمنيــة لذلــك.
ويف هــذا الصــدد نذكــر بــأن الحكومــة عقــدت ،خــال هــذه الســنة إىل حــدود
 24مــن أكتوبــر 38 ،مجلســا للحكومــة ،صــادق خاللهــا عــى  171نصــا ،مــن بينهــا  4قوانــن
تنظيميــة ،و 213تعيينــا يف مناصــب عليــا .كــا تــرأس جاللــة امللــك محمــد الســادس نــره
اللــه مجلســن وزاريــن اثنــن ،صــودق خاللهــا عــى  63نصــا ،و 19تعيينــا يف مناصــب عليــا.
وقــد تــم خــال نفــس الفــرة إيــداع  33مــروع قانــون بالربملــان ،.كــا ســتودع
خــال األيــام املقبلــة مبشــيئة اللــه  5مشــاريع قوانــن أخــرى.
وقــد عملــت األمانــة العامــة للحكومــة عــى نــر  90ظهــرا رشيفــا بالجريــدة
الرســمية منهــا مــا يتعلــق بإصــدار األمــر بتنفيــذ قوانــن ،ومنهــا مــا يتعلــق بنــر اتفاقيــات
دوليــة صادقــت عليهــا بالدنــا أو انضمــت إليهــا ،كــا تــم نــر  473مرســوما تنظيميــا وإداريــا،
وأكــر مــن  2900ق ـرارا ومقــررا منهــا ق ـرارات ومقــررات لرئيــس الحكومــة وق ـرارات وزاريــة
أخــرى ،مبعــدل نــر ظهــر كل ثالثــة أيــام ومرســومني تقريبــاً كل يــوم وأكــر مــن عــر
مقــررات يوميــاً مــن أيــام العمــل يف الســنة.
وأود أن أحيــط الســيد رئيــس اللجنــة والســيدات والســادة األعضــاء املحرتمــن علــا
بــأن العديــد مــن مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة التــي يتــم إعدادهــا توضــع يف
املوقــع االلكــروين لألمانــة العامــة للحكومــة مبجــرد توزيعهــا عــى أعضــاء الحكومــة ،لتكــون
رهــن إشــارة العمــوم قصــد االطــاع عليهــا ،مــن طــرف كل مهتــم بتتبــع ومواكبــة مــا يتــم
إعــداده مــن مشــاريع النصــوص يف مرحلتهــا األوىل ،فضــا عــن مســطرة االستشــارة العموميــة
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التــي تقــي ،طبقــا ألحــكام املرســوم رقــم  2.08.229الصــادر يف  25مــن جــادى األوىل 1430
( 21مــاي  )2009بإحــداث مســطرة لنــر مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة ،املتعلقة
مبســطرة النــر اإللكــروين للمشــاريع املذكــورة يف املجــاالت التــي حددتهــا اتفاقيــة التبــادل
الحــر املوقعــة بــن اململكــة املغربيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ويتعلــق األمــر مبشــاريع
النصــوص ذات الطابــع االقتصــادي والتجــاري واملــايل ...قصــد متكــن املهتمــن ،مــن االطــاع
عــى هــذه املشــاريع ،وإبــداء مقرتحاتهــم ومالحظاتهــم بشــأنها قبــل عرضهــا عــى مســطرة
املصادقــة ،وهــو مــا يعتــر أفضــل تطبيــق للدميقراطيــة التشــاركية.
وقــد تــم خــال هــذه الســنة نــر  36مــروع قانــون ومرســوم باملوقــع االلكــروين
املذكــور ،وعقــدت اللجنــة املكلفــة بدراســة املالحظــات واملقرتحــات  29اجتامعــا بشــأنها ،تــم
خاللهــا األخــذ ببعــض املالحظــات املفيــدة ،وتعليــل عــدم تبنــي البعــض اآلخــر.
السيد رئيس اللجنة املحرتم؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحرتمات واملحرتمني،
باإلضافــة إىل ذلــك تقــوم األمانــة العامــة للحكومــة بنــر جــداول األعــال ومحــارض
جميــع املجالــس الوزاريــة والحكوميــة عــى موقعهــا اإللكــروين ،فضـاً عــن توفــر هــذا األخــر
عــى جميــع أعــداد الجريــدة الرســمية باللغتــن العربيــة والفرنســية يف نســختها الرقميــة منــذ
ســنة  1912إىل غايــة اآلن( عــى مــدار قــرن مــن الزمــن) ،عــاوة عــى نــر اآلراء القانونيــة
التــي أبدتهــا لجنــة الصفقــات العموميــة ،دون إغفــال التحيــن املســتمر لقاعــدة معطيــات
محــرك البحــث يف فهــارس أعــداد الجريــدة الرســمية ،والــذي ميكــن مــن البحــث يف قاعــدة
معطيــات تضــم أكــر مــن  322.354نــص ترشيعــي وتنظيمــي باللغتــن العربيــة والفرنســية،
كــا ميكــن املوقــع اإللكــروين مــن االطــاع وتتبــع ملفــات الرتاخيــص املتعلقــة بأكــر مــن
 25مهنــة حــرة ،وعــدد مــن النصــوص واملعلومــات القانونيــة املتعلقــة مبجــال املهــن املنظمــة
والجمعيــات وإب ـرام الصفقــات وغريها...وهــو مــا رفــع عــدد زوار املوقــع اإللكــروين لألمانــة
إىل مــا يقــارب  30مليــون زائــر الســنة الفارطــة (وهــو رقــم قيــايس بالنســبة للــدول التــي يف
درجــة منــو بلدنــا).
ويف نفــس الســياق ،عرفــت أنشــطة املطبعــة الرســمية هــي األخــرى نقلــة نوعيــة،
حيــث يتــم شــهريا ســحب  50.000نســخة مــن مجمــوع النـرات الســت للجريــدة الرســمية،
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وإصــدار عــدد مــن املطبوعــات التــي تتضمــن نصوصــا ترشيعيــة وتنظيميــة ضمــن «سلســلة
الوثائــق القانونيــة املغربيــة» « ،» la documentation juridique marocaineوالتــي بلغــت
حتــى اآلن  27إصــدارا.
وقد تم منح ما يزيد عن  764رخصة مهنية من طرف مديرية املهن املنظمة.
ويف إطــار املواكبــة القانونيــة ألنشــطة الجمعيــات ،فقــد تلقــت األمانــة العامــة
للحكومــة خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2013إىل غايــة  22أكتوبــر 456 ،2013
ترصيحــا مــن  126جمعيــة ،بشــأن إســتفادتها مــن مســاعدات أجنبيــة ،والتــي بلــغ مجموعهــا
أكــر  14مليــار ســنتيم ونصفــا .كــا تــم تخويــل صفــة املنفعــة العامــة مبوجــب مراســيم
لفائــدة  9جمعيــات ،ليبلــغ عــدد الجمعيــات الحاصلــة عــى هــذه الصفــة  206جمعيــة.
وعــى صعيــد آخــر ،وخــال نفــس الفــرة ،ويف إطــار املهــام التــي تتــوىل األمانــة
العامــة للحكومــة القيــام بهــا ،فقــد أبــدت لجنــة الصفقــات ،التــي يتــم حاليــا إعــادة النظــر
يف نظامهــا وتأليفهــا وطريقــة عملهــا 22 ،رأيــا قانونيــا يتعلــق بالصفقــات ،وبشــكايات بعــض
املتنافســن .كــا ســاهمت اللجنــة يف دراســة مــروع قانــون واحــد و  14مــروع مرســوم و17
مــروع قــرار و 12مقــررا لرئيــس الحكومــة.
ومــن جهــة أخــرى فقــد اســتمرت األمانــة العامــة للحكومــة يف دعــم الجانــب
االجتامعــي للموظفــن العاملــن بهــا وخلــق جــو مــن التضامــن واملســاندة وتحســن منــاخ
العمــل مــن خــال الــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه جمعيــة االعــال االجتامعيــة يف تقديــم
خدمــات مبــارشة يف مجــال التغطيــة االجتامعيــة والصحيــة والخدمــات املاليــة األخــرى التــي
أســهمت يف تحســن أوضــاع الشــغيلة باألمانــة العامــة للحكومــة.
السيد رئيس اللجنة املحرتم ؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحرتمات واملحرتمني،
انطالقــا مــن هــذه املعطيــات ،فــإن االعتــادات املرصــودة ملــروع امليزانيــة
الفرعيــة املعروضــة عــى أنظــار لجنتكــم املوقــرة ،برســم قانــون املاليــة للســنة املاليــة 2014
عرفــت زيــادة طفيفــة ،حيــث إن مجمــوع هــذه االعتــادات بلــغ  71.115.000درهــم مقابــل
 64.254.000درهم برسم سنة  2013وذلك بسبب ارتفاع كتلة أجور املوظفني.
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وتتــوزع مجمــوع االعتــادات املرصــودة إىل  68.875.000درهــم بالنســبة مليزانيــة
التســيري و 2.240.000درهــم بالنســبة مليزانيــة االســتثامر ،مــع اإلشــارة إىل أن مــروع قانــون
املاليــة لســنة  2014خصــص  20منصبــاً ماليــاً لألمانــة العامــة للحكومــة.
هــذا ويف إطــار اســترشاف آفــاق املســتقبل فقــد قامــت األمانــة العامــة للحكومــة
بوضــع برنامــج توقعــي لســنة  2014ضــم العديــد مــن املشــاريع التــي تهــدف إىل الرفــع مــن
قــدرات املــوارد البرشيــة لألمانــة العامــة للحكومــة و تبســيط املســاطر بالنســبة للحصــول عــى
الرتاخيــص املتعلقــة مبجموعــة مــن املهــن املنظمــة واإلحســان العمومــي ،وتحديــث وتطويــر
أســاليب ومناهــج العمــل وتســهيل الحصــول عــى املعلومــة ،وتوحيــد تقنيــات صياغــة
النصــوص القانونيــة بالنســبة للمصالــح القانونيــة مبختلــف القطاعــات الحكومــة ،فقــد تــم
توظيــف  15مستشــارا قانونيــا التحــق منهــم  13مستشــارا ،حيــث تســهر األمانــة العامــة
للحكومــة عــى تكوينهــم لعــدة شــهور يتلقــون فيهــا دروسـاً نظريــة وتطبيقيــة ،قبــل إلحاقهــم
ببعــض القطاعــات الوزاريــة ذات األســبقية ،وذلــك مــن أجــل دعــم املصالــح القانونيــة بهــذه
القطاعــات ،يف انتظــار فتــح مبــاراة قبــل نهايــة ســنة  2013مــن أجــل توظيــف  17مستشــارا
قانونيــا آخريــن ،كــا تــم توظيــف أربعــة مهندســن وأربعــة مترصفــن و أربعــة تقنيــن
ومســاعدين إدرايــن اثنــن.
ومــن جهــة أخــرى ،ســيتم متكــن املطبعــة الرســمية ،يف إطــار تطويــر عملهــا ،مــن
االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف مجــال الطباعــة االلكرتونيــة وتقنيــات التدبــر والتســويق
وتطويــر األداء وتحســن وتنويــع الخدمــات ،وذلــك طبقــا التفاقيــة التوأمــة املوقعــة بــن
األمانــة العامــة للحكومــة واالتحــاد األورويب يــوم  22نوفمــر  ، 2012مبناســبة إحيــاء الذكــرى
املائويــة لصــدور الجريــدة الرســمية للمملكــة.
وســيتم ذلــك مــن خــال بلــورة وتنفيــذ األهــداف املســطرة يف هــذا املجــال بإنجــاز

مــا يــي :
• االنخراط يف إنشاء مطبعة رقمية ؛
• تبسيط مساطر إشهار اإلعالنات القانونية ؛
• االعتــاد املتــدرج عــى املكننــة املعلوماتيــة يف جميــع مراحــل إنتــاج نـرات الجريــدة
الرســمية ؛
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• توظيــف كفــاءات برشيــة جديــدة ذات تكويــن أكادميــي يف مختلــف املياديــن
(االقتصاديــة ،القانونيــة ،املعلوماتيــة والطباعيــة )...ومواكبتهــا بــدورات التدريــب
والتكويــن املســتمر.
السيد رئيس اللجنة املحرتم ؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحرتمات واملحرتمني،
لقــد متيــزت ســنة  ،2013يف إطــار انفتــاح األمانــة العامــة للحكومــة عــى تجــارب
الــدول األخــرى ،ببــدء العمــل يف تنفيــذ محتويــات اتفــاق التوأمــة املؤسســاتية التــي أبرمتهــا
األمانــة العامــة للحكومــة أواخــر ســنة  2012مــع نظريتيهــا بفرنســا وإســبانيا.
والجديــر بالذكــر أن هــذه االتفاقيــة التــي ســتنفذ داخــل فــرة زمنيــة تقــارب
الســنتني ،تحظــى بتمويــل مــن طــرف االتحــاد األورويب يفــوق املليــون أورو.
إن الهــدف األســايس لهــذه االتفاقيــة يكمــن يف تقويــة قــدرات األمانــة العامــة
للحكومــة يف مختلــف مجــاالت اختصاصهــا ،وبشــكل خــاص حتــى تتمكــن مــن االضطــاع
الجيــد مبهمــة املواكبــة القانونيــة لــأوراش املتعــددة التــي يشــهدها املغــرب يف مجــال التنميــة
وتعزيــز دولــة الحــق والقانــون يف ضــوء مقتضيــات دســتور.2011
إن أكــر مــن خمســن خب ـرا أوروبي ـاً يشــاركون رفقــة نظرائهــم باألمانــة العامــة
للحكومــة يف تفعيــل هــذه االتفاقيــة ،مــن خــال تبــادل الخـرات وتنظيــم دورات تكوينيــة يف
مجــال تقنيــات صياغــة النصــوص القانونيــة وتحيينهــا وتدوينهــا ،ورقمنــة مسلســل اإلنتــاج
الترشيعــي ،وإعــداد دالئــل للمســاطر يف مجــاالت متعلقــة بالترشيــع.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هــذه االتفاقيــة ترمــي إىل دعــم التقــارب التدريجــي
للمنظومــة الترشيعيــة املغربيــة مــع املنظومــة الترشيعيــة األوروبيــة ،كــا تنــص عــى ذلــك
مقتضيــات اتفاقيــة الرشاكــة التــي تربــط املغــرب باالتحــاد االورويب.
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ومـن أجـل معاينـة تجـارب الـدول األوروبيـة يف ميـدان إعـداد ونشر النصـوص
القانونيـة ،فقـد تـم تنظيـم رحلتين دراسـيتني إىل كل مـن فرنسـا وإسـبانيا خالل شـهر مايو من
سـنة  2013لفائـدة  12إطـارا مـن األمانـة العامـة للحكومـة ،يف إطـار تفعيـل اتفاقيـة التوأمـة
املشـار إليهـا أعلاه للوقـوف عىل طبيعـة العمل امليـداين الذي تضطلـع به عدد من املؤسسـات
الفرنسـية ذات الصلـة بالعمـل الترشيعي ،كمجلـس الدولة واملجلس الدسـتوري واألمانة العامة
للحكومـة الفرنسـية ،وكـذا التعـرف عىل التجربـة اإلسـبانية يف مجال النرش اإللكتروين للنصوص
القانونيـة بعـد أن متـت رقمنـة الجريـدة الرسـمية اإلسـبانية بشـكل كامـل.
كما سـاهمت األمانـة العامـة للحكومة بصفتها عضـوا يف لجنة تسـيري «برنامج إنجاح
الوضـع املتقـدم مـع االتحـاد األورويب» ،التـي تضـم أيضـاً وزاريت الشـؤون الخارجيـة والتعـاون
واالقتصـاد واملاليـة ،يف إعـداد مشروع مخطـط وطنـي للتقـارب بين الترشيعـات املغربيـة
والترشيعـات األوروبيـة ،مـع احترام خصوصيـات املنظومـة الترشيعيـة املغربيـة.
وعلى صعيـد آخـر عقـدت األمانـة العامـة للحكومـة لقـاءات تشـاورية مـع البنـك
الـدويل الـذي وعـد برصـد غلاف مـايل مقـدم يف إطـار برنامـج دعـم إحـداث اللجنـة الوطنيـة
للطلبيـات العموميـة التـي سـتعوض قريبـاً لجنـة الصفقـات العموميـة الحاليـة ،بعـد املصادقة
على مشروع املرسـوم الـذي أعـد لهـذا الغـرض.
السيد رئيس اللجنة املحرتم ؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحرتمات واملحرتمني،
قبـل أن أعطـي الكلمـة للسـادة املسـؤولني مبختلف مصالـح األمانة العامـة للحكومة
مـن أجـل تقديـم بعض املعطيـات التفصيلية حول أنشـطة املصالح التي يرشفـون عليها ،أود أن
أجـدد الشـكر لـكل عضوات وأعضـاء اللجنة املحرتمـة عىل االهتامم الـذي يولونه لعمـل األمانة
العامـة للحكومـة ،كما أود أن أعبر لكم عـن كامل االسـتعداد للتعاون مع هـذه اللجنة املوقرة
بشـأن املواضيـع ذات االهتمام املشترك ،حتـى يتسـنى تحقيـق املزيـد مـن التطـور يف األداء
وتحسين جـودة العمـل الترشيعـي اسـتجابة لتطلعاتكـم وخدمة للصالـح العام يف ظـل القيادة
الرشـيدة لصاحـب الجاللـة امللـك محمـد السـادس نصره اللـه وأيده.
والله ويل التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.

األمانة العامة للحكومة
في سطور  -تذكير

أحدثــت األمانــة العامــة للحكومــة مبوجــب الظهــر الرشيــف الصــادر يف  10دجنــر
 ،1955ويخضــع تنظيمهــا الحــايل ألحــكام املرســوم رقــم  2.09.677الصــادر يف  4جــادى
اآلخــرة  19( 1431مــاي  )2010املتعلــق بتنظيــم األمانــة العامــة للحكومــة.
وانطالقــا مــن طبيعــة املهــام التــي تقــوم بهــا ،فهــي توجــد يف ملتقــى جميــع
مؤسســات الدولــة باعتبــار أن مهمتهــا األساســية تكمــن يف تأمني حســن ســر العمــل الحكومي.
ويف هــذا اإلطــار تضطلــع األمانــة العامــة للحكومــة مبهــام تنســيق عمليــة تحضــر
مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة املتعلقــة مبختلــف القطاعــات الوزاريــة ،والقيــام
مبهمــة تتبــع مســار كل مــروع نــص قانــوين والتحقــق مــن مطابقتــه ألحــكام الدســتور وعــدم
منافاتــه مــع النصــوص الترشيعيــة املعمــول بهــا ،وكــذا ترجمتــه إىل اللغــة الفرنســية.
لــذا ،فــإن دورهــا يكمــن يف مواكبــة كل مــروع نــص منــذ مرحلــة إعــداده إىل حــن
صــدوره بالجريــدة الرســمية.
وبوصفهــا املستشــار القانــوين للحكومــة ،فــإن األمانــة العامــة للحكومــة تبــدي رأيهــا
بخصــوص القضايــا ذات الطابــع القانــوين املعروضــة عليهــا مــن قبــل اإلدارات واملؤسســات
العموميــة .ولهــذا الغــرض ،فهــي تقــدم االستشــارات املتعلقــة بتأويــل مقتضيــات نــص قانــوين
معــن يف إطــار ســياقه العــام ســواء عــى املســتوى الدســتوري أو الترشيعــي أو التنظيمــي.
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وتقــوم األمانــة العامــة للحكومــة ،عــاوة عــى ذلــك ،مبهمــة الســهر عــى تطبيــق
النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة املتعلقــة بحــق تأســيس الجمعيــات ،وكــذا منــح الرتاخيــص
ملزاولــة بعــض املهــن املنظمــة التــي تدخــل يف اختصاصهــا ،كــا تــرف عــى لجنــة الصفقــات
التــي يرأســها موظــف ســام مــن بــن األطــر العاملــة بهــا .وتقــوم هــذه اللجنــة بإبــداء رأيهــا
حــول مشــاريع النصــوص املتعلقــة بالصفقــات العموميــة ومشــاريع االتفاقيــات واالمتيــازات
والعقــود اإلداريــة املتعلقــة بتنفيــذ خدمــة عموميــة ،وكــذا حــول القضايــا املرتبطــة بتحضــر
الصفقــات وإبرامهــا وتنفيذهــا وتســديد املبالــغ املتعلقــة بهــا وتســلمها.
ويف ســياق تنفيــذ مخطــط العمــل املتعلــق بتنميــة قــدرات مصالــح األمانــة العامــة
للحكومــة وتطويــر أدائهــا ،تــم إصــدار مرســوم جديــد إلعــادة هيكلــة هــذه املصالــح مــن أجــل
مالءمــة بنياتهــا اإلداريــة مــع طبيعــة وحجــم املهــام التــي تقــوم بهــا األمانــة العامــة للحكومــة،
ومتكينهــا مــن مواكبــة األوراش اإلصالحيــة الكــرى التــي يجــري إنجازهــا ببالدنــا ،وكــذا حتــى
تســتطيع توفــر الجــودة املطلوبــة يف اإلنتــاج الترشيعــي والتنظيمــي الــذي مــن شــأنه أن يوفــر
إطــارا قانونيــا مالمئــا للسياســات العموميــة القطاعيــة التــي تــرف عــى إعدادهــا وتنفيذهــا
مختلــف القطاعــات الوزاريــة.
وطبق ـاً للهيكلــة الجديــدة تشــمل األمانــة العامــة للحكومــة باإلضافــة إىل ديــوان
األمــن العــام للحكومــة عــى :
• الكتابة العامة
• املفتشية العامة للمصالح اإلدارية
• املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية التي تضم :
 مديرية الترشيع والتنظيم مديرية الدراسات واألبحاث القانونية مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين• مديرية املطبعة الرسمية
• مديرية الجمعيات
• مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية
• مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

مديرية
الجمعيات

مديرية املهن املنظمة
والهيئات املهنية

الديوان

الكتابة العامة

األمني العام للحكومة

الكتابة الخاصة

لجنة الصفقات

املفتشية العامة ملصالح اإلدارية
املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية

مديرية الترشيع
والتنظيم
مديرية الدراسات
واألبحاث القانونية

مديرية الرتجمة
والتوثيق والتدوين

مديرية الشؤون
اإلدارية واملالية

مديرية املطبعة
الرسمية

التنظيم الهيكلي
لألمانة العامة للحكومة

حصيلــة أنشطــة مصالح األمانة العامة للحكومة

األنشطة الخاصة
بكل وحدة إدارية

الكتابة العــــــامة

تتوىل الكتابة العامة املحدثة مبقتىض املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى
اآلخرة  19( 1431ماي  )2010املتعلق بإعادة تنظيم األمانة العامة للحكومة ،عالوة عىل
االختصاصات املخولة لها مبوجب املرسوم رقم  2.93.44الصادر يف  7ذي القعدة 29 ( 1413
أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامني للوزارات ،املهام التالية :

أوال :
إعداد جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر
اجتماعاتها
تســهر الكتابــة العامــة عــى إعــداد جــداول أعــال مجالــس الحكومــة واملجالــس
الوزاريــة ومحــارض اجتامعاتهــا ،وتتبــع أشــغالها .ويف هــذا الصــدد انعقــد ،خــال الفــرة
املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2013إىل  24أكتوبــر  38 ،2013مجلســا للحكومــة متــت خاللهــا
املصادقــة عــى  171نصــا قانونيــا ،منهــا  51مــروع قانــون (مــن بينهــا  4قوانــن تنظيميــة،
و 18قانونــا باملوافقــة عــى اتفاقيــات دوليــة)؛ ومرســومان بقانــون؛ و 100مــروع مرســوم
تنظيمــي ،و 18اتفاقيــة دوليــة ،وقــدم خاللهــا  15عرضــا محوريــا ،وعــددا مــن القضايــا اآلنيــة،
باإلضافــة إىل تعيــن  213شــخصا يف مناصــب عليــا طبقــا للفصــل  92مــن الدســتور .كــا انعقــد
مجلســان وزاريــان اثنــان متــت خاللهــا املصادقــة عــى  63نصــا قانونيــا ،منهــا ظهــر رشيــف
واحــد يتعلــق بالنظــام األســايس الخــاص بضبــاط القــوات املســلحة امللكيــة ،و 31مــروع
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قانــون (منهــا  4قوانــن تنظيميــة؛ وقانــون إطــار واحــد؛ و 26قانونــا باملوافقــة عــى اتفاقيــات
دوليــة طبقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  55مــن الدســتور) ،و  4مراســيم تنظيميــة،
و 27اتفاقيــة دوليــة ،كــا تــداول خاللهــا ،طبقــا ألحــكام الفصــل  49مــن الدســتور،يف تعيــن
 19شــخصا يف مناصــب ســامية 17 :ســفريا بعــدد مــن الــدول الصديقــة والشــقيقة ،واثنــن مــن
رجــال الســلطة (وايل جهــة الــدار البيضــاء الكــرى وعامــل إقليــم برشــيد).

ثانيا :
إعداد الظهائر الشريفة
كــا تتــوىل الكتابــة العامــة إعــداد مشــاريع الظهائــر الرشيفــة ووضعهــا يف قالبهــا
النهــايئ مــن أجــل عرضهــا عــى صاحــب الجاللــة ،مــن قبــل الســيد األمــن العــام للحكومــة،
ليضــع خامتــه الرشيــف عليهــا ،ســواء تعلــق األمــر بالظهائــر الرشيفــة القاضيــة بالتعيــن يف
املناصــب الســامية ،أو الصــادر األمــر مبوجبهــا تنفيــذ القوانــن ،أو القاضيــة بنــر االتفاقيــات
الدوليــة ،أو غريهــا مــن أصنــاف الظهائــر الرشيفــة األخــرى ،وقــد بلــغ عــدد الظهائــر الرشيفــة
التــي تــم إعدادهــا ،خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2013إىل  24أكتوبــر  ،2013أكــر
مــن  108ظهائــر رشيفــة .هــذا ،باإلضافــة إىل إعــداد وثائــق مصادقــة اململكــة املغربيــة عــى
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة أو االنضــام إليهــا ،حســب الحالــة ،والتــي بلــغ عــدد مــا
ســجل منهــا خــال نفــس الفــرة 40 ،مــن وثائــق للمصادقــة.

ثالثا :
تسجيل النصوص القانونية بمختلف أنواعها
ومــن خــال إرشاف الكتابــة العامــة عــى املراســات الــواردة عــى األمانــة العامــة
للحكومــة ،والصــادرة عنهــا ،فإنهــا تســهر عــى اســتقبال وضبــط املراســات ،وكــذا تســجيل
مشــاريع القوانــن والنصــوص التنظيميــة والخاصــة والقـرارات واملقــررات الوزاريــة ،وترقيمهــا
ترقيــا رســميا ،وتوجيههــا إىل املديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة قصــد دراســتها
وإعدادهــا يف صيغتهــا النهائيــة.
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تم تسجيل وترقيم ما يقارب  4161نصا قانونيا ،ميكن تصنيفها كام ييل :
108
113
64
825
2 930
81
40
4 161

مشاريع الظهائر الرشيفة
مشاريع القوانني
مقرتحات القوانني
مشاريع املراسيم
القرارات الوزارية
قرارات ومقررات رئيس الحكومة
وثائق املصادقة عىل االتفاقيات
املجموع

وجديــر باإلشــارة أن املراســات الــواردة عــى األمانــة العامــة للحكومــة مــن مختلــف
اإلدارات العامــة واملؤسســات واألشــخاص الذاتيــن ،والصــادرة عنهــا ،عــن طريــق مكتــب
الضبــط املركــزي ،التــي ســجلت خــال هــذه الفــرة ،قــد بلغــت مايناهــز  45770مراســلة ،منهــا
 29311واردة ،و  16459صــادرة ،ميكــن توزيعهــا حســب الوحــدات اإلداريــة وفــق الجــدول
التــايل :
الصادرات
308
1466
133

الواردات
2460
4430
184

4963

2922

7577

16522

738
1274
16459

1403
1390
29311

املديريــات
ديوان األمني العام للحكومة
الكتابة العامة
املفتشية العامة للمصالح اإلدارية
)لجنة الصفقات(
املديرية العامة للترشيع
والدراسات القانونية
مديرية الجمعيات
ومديرية املهن املنظمة والهيئات
املهنية
مديرية الشؤون اإلدارية واملالية
مديرية املطبعة الرسمية
املجموع
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رابعا :
تدبير الموارد المعلوماتية لألمانة العامة للحكومة
أ -اإلشراف على الموقع اإللكتروني :
يســعى املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة للحكومــة الــذي انطلــق العمــل بــه
بتاريــخ  5مــارس  2007إىل :
 -1التعريف باألمانة العامة للحكومة من خالل تنظيمها ومهامها واختصاصاتها ؛
 -2نــر املعلومــة القانونيــة الصحيحــة مــن خــال وضــع النســخة االلكرتونيــة للجريــدة
الرســمية بصيغتيهــا العربيــة والفرنســية منــذ  ،1912مجانــا رهــن إشــارة العمــوم،
والعمــل عــى تحيينهــا باســتمرار؛
 -3تعزيــز مكانــة األمانــة العامــة للحكومــة كنقطــة مركزيــة يف تنظيــم العمــل الحكومــي،
وذلــك مــن خــال نــر النصــوص املوزعــة عــى أعضــاء الحكومــة ،وكــذا جــداول أعــال
املجالــس الوزاريــة واملجالــس الحكوميــة وبيانــات اجتامعاتهــا؛
 -4متكــن أصحــاب املهــن مــن الحصــول عــى املعلومــات القانونيــة املتعلقــة مبلفاتهــم،
واملســاطر الواجــب اتباعهــا مــن أجــل وضــع طلبــات الحصــول عــى رخــص مزاولــة بعــض
املهــن املنظمــة التــي يعــود لألمــن العــام للحكومــة االختصــاص يف منــح ترخيــص بشــأنها
مــع إمكانيــة تتبــع مســارها عــن بعــد؛
 -5نــر قواعــد معطيــات متكاملــة تضــم قوائــم أســاء جميــع املهنيــن املزاولــن للمهــن
املنظمــة التــي يعــود لألمــن العــام للحكومــة االختصــاص يف منــح ترخيــص بشــأنها.
 -6متكــن الجمعيــات مــن الوصــول إىل النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة بحــق
تأسيســها ومعرفــة املســاطر الواجــب إتباعهــا مــن أجــل طلــب االعـراف بصفــة املنفعــة
العامــة وطلبــات الرتخيــص بالتــاس اإلحســان العمومــي والترصيــح بتلقــي مســاعدات
أجنبيــة.
 -7وضــع اآلراء التــي تبديهــا لجنــة الصفقــات منــذ ســنة  2000رهــن إشــارة املهتمــن
بالصفقــات العموميــة.
ويضــم هــذا املوقــع أكــر مــن  50صفحــة إلكرتونيــة ديناميكيــة ،يتــم تحيينهــا
باســتمرار ،وقــد بلــغ عــدد زواره خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر إىل غايــة  30ســبتمرب
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مــن ســنة  )1.170.130( ،2013زائـرا وحيــدا ،قامــوا مبــا يناهــز  26.733.219زيــارة مــن داخــل
املغــرب وخارجــه.
ويتـوزع عـدد الزيـارات التـي تلقاها املوقع بحسـب شـهور السـنة ،وفـق إحصائيات
محـرك البحـث  Googleكما يلي :

2013

الشهور
يناير
فرباير
مارس
أبريل
ماي
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
املجموع

عدد الزوار الوحيدين
128.822
122.650
736.154
131.656
164.753
149.977
124.103
80.920
112.513
1.170.130

عدد الزيارات
2.823.427
2.763.041
3.180.209
3.208.906
3.335.524
3.380.338
3.088.596
2.081.900
2.081.900
26.733.219

وقـد عرفت مدن الربـاط ( )445.452والدار البيضاء ( )402.276ومراكش ()76.416
وأكاديـر ( )63.253وطنجـة ( ،)56.578أكبر عـدد مـن الزيـارات مـن داخـل املغـرب.
أمــا مــن خــارج املغــرب فقــد تــم تســجيل أكــر عــدد مــن الزيــارات ،عــى التــوايل
مــن دول الجزائــر ( )109.238وفرنســا ( )15.869ومــر ( )11.074والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ( )5115وإســبانيا ( )4751و بلجيــكا ( )3.184وكنــدا (.)2.781
وميكن توزيع الزوار الوحيدين حسب ترددهم عىل املوقع كام ييل :
عدد الزيارات
8 353 158
6 703 950
4 823 625

عدد الزوار الوحيدين
41 558
44 693
64 315

عدد مرات الزيارة
201
150
75

21
77 753
71 061
72 020
17 650
20 807
25 109
31 687
42 819
64 940
126 680
469 038
1.170.130

2 954 614
1 421 220
792 220
141 200
145 649
150 654
158 435
171 276
194 820
253 360
469 038
26.733.219

38
20
11
8
7
6
5
4
3
2
مرة واحدة
املجموع

وتتلقى صفحة «الجريدة الرسمية» وصفحة «محرك البحث» أكرب عدد من الزيارات.
ولإلشــارة فــإن محــرك البحــث يقــوم عــى قاعدة معطيــات تضــم أكرث مــن 322.354
نــص ترشيعــي وتنظيمــي باللغتــن العربيــة والفرنســية ،موزعــة حســب طبيعتهــا كــا يــي :
عدد النصوص باللغة الفرنسية
15824
11681
65608
3063
18634
114.810

عدد النصوص باللغة العربية
15977
21796
98953
7427
63391
207.544

ويتم البحث باستعامل مفاتيح مختلفة :
الكلمة أو الكلامت املبحوث عنها
طبيعة النص القانوين
تاريخ النص القانوين
تاريخ الجريدة الرسمية

طبيعة النص القانوين
ظهري رشيف
مرسوم
قرار
مقرر
أخرى
املجموع

نشــاط األمانـة العـامة للحكومة وآفاق املستقبل

أمــا بخصــوص مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة التــي تتعلــق بالقطاعــات
واملجــاالت الــواردة يف اتفاقيــة التبــادل الحــر املربمــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
والواجــب إخضاعهــا ملســطرة االستشــارة العموميــة تطبيقــا للمرســوم رقــم  2.08.229الصــادر
يف  25مــن جــادى األوىل  21( 1430مــاي  )2009بإحــداث مســطرة لنــر مشــاريع النصــوص
الترشيعيــة والتنظيميــة ،وقصــد إتاحــة اإلمكانيــة لألشــخاص املهتمــن إلبــداء تعاليــق بشــأنها،
فقــد تــم نــر  82مرشوعــا عــى املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة للحكومــة منــذ انطــاق
العمــل مبقتضيــات املرســوم املذكــور ،منهــا  36مرشوعــا مســجلة خــال ســنة .2013
ب  -اإلشــراف علــى تنفيــذ المخطــط المديــري للمنظومــة المعلوماتيــة
لألمانــة العامــة للحكومــة
يتــوىل قســم النظــم املعلوماتيــة مهمــة اإلرشاف عــى تنفيــذ املخطــط املديــري
للمنظومــة املعلوماتيــة لألمانــة العامــة للحكومــة ،وميكــن إجــال أهــم املشــاريع التــي تــم
إنجازهــا بهــذا الخصــوص فيــا يــي :
 -1املشاريع املتعلقة بتأهيل البنية التحتية املعلوماتية :
لقــد مكــن تجديــد الربــط الشــبيك بــن مختلــف الوحــدات اإلداريــة لألمانــة العامــة
للحكومــة والــذي تــم تنفيــذه خــال ســنة  2012مــن تقويــة البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة التــي
تعتمــد عليهــا املؤسســة ومــن إعــادة بنــاء الشــبكة مبــؤرشات أداء عاليــة .وبهــدف تعزيــز
الحاميــة لهــذه البنيــة التحتيــة قامــت خــال ســنة  2013بوضــع سياســة للحاميــة (Politique
 )de sécuritéوميثــاق للمســتخدمني ( ،)Charte de l’utilisateurكــا قامــت بصياغــة عــدة
مراجــع ( )Référentielsمــن أجــل توحيــد املامرســات وضــان اســتغالل مســتدام ملواردهــا
املعلوماتيــة .كــا تــم وضــع سياســة للنســخ االحتياطــي للمعطيــات متكــن مــن اســرجاع
املعطيــات واألنظمــة كلــا اســتلزم األمــر ذلــك.
وتنكــب املصالــح املعنيــة حاليــا عــى إنجــاز الدراســات الهندســية املتعلقــة
مبــروع تزويــد الوحــدات اإلداريــة لألمانــة العامــة للحكومــة بخدمــة الهاتــف عــر األنرتنــت
(.)Téléphonie IP
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كما يتـم التحضير إلنجـاز الربـط الشـبيك بين األمانـة العامـة للحكومـة (املقـر)
واملطبعـة الرسـمية الذي يتوقع أن يسـاهم يف تيسير التواصل وترسيع تبـادل املعطيات بينهام.
 -2مشاريع التطوير املعلومايت
عرفــت هــذه الســنة إنجــاز عــدد مــن مشــاريع التطويــر املعلومــايت التــي تضمنهــا
املخطــط املديــري للمنظومــة املعلوماتيــة ،والتــي تهــم إجــاال :
النرش اإللكرتوين لإلعالنات القانونية واإلدارية والقضائية
يســعى هــذا املــروع الــذي تقــوم األمانــة العامــة للحكومــة بإنجــازه برشاكــة مــع
وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثامر واالقتصــاد الرقمــي ومؤسســة بريــد املغــرب ،إىل متكــن
املعلنــن مــن نــر إعالناتهــم القانونيــة واإلداريــة والقضائيــة بالجريــدة الرســمية بطريقــة
إلكرتونيــة دون الحاجــة إىل التنقــل إىل مقــر املطبعــة الرســمية مــع مــا يتيحــه مــن توفــر
للــال والجهــد .وتتــم حاليــا باملطبعــة الرســمية تجربــة الربنامــج الــذي تــم تطويــره.
مكننة سلسلة إنتاج النصوص القانونية
ينــدرج هــذا املــروع يف إطــار برنامــج التوأمــة بــن األمانــة العامــة
للحكومة واالتحــاد األورويب ممثــا بالجانبــن الفرنــي واإلســباين ،ويهــدف إىل مكننــة سلســلة
إنتــاج النصــوص القانونيــة ابتــداء مــن ورودهــا عــى األمانــة العامــة للحكومــة ومــرورا مبراحــل
الدراســة والرتجمــة والتوزيــع عــى أعضــاء الحكومــة وانتهــاء بنرشهــا يف الجريــدة الرســمية.
وســيتم تنفيــذ هــذا املــروع عــى مرحلتــن :
املرحلــة األوىل  :ســيتم خاللهــا الرتكيــز عــى مكننــة سلســلة إنتــاج النصــوص القانونيــة يف
جزئهــا الــذي يخــص األمانــة العامــة للحكومــة واملطبعــة الرســمية ؛
املرحلــة الثانيــة  :ســيتم تعميــم املكننــة لتشــمل كافــة املراحــل والتــي تهــم األمانــة العامــة
للحكومــة مــع باقــي رشكائهــا يف عمليــة إنتــاج النصــوص القانونيــة.
تطوير طبع الجريدة الرسمية
يســعى هــذا املــروع الــذي يتــم تنفيــذه يف إطــار برنامــج التوأمــة الســالف ذكــره،
إىل تطويــر طريقــة طبــع الجريــدة الرســمية اعتــادا عــى تكنولوجيــة حديثــة ســتمكن
املطبعــة الرســمية مــن توفــر الكثــر مــن الجهــد عــر اســتغالل مــا يتــم إنتاجــه مــن وثائــق
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إلكرتونيــة (عــوض الوثائــق عــى الحامــل الورقــي والتــي تتــم إعــادة رقنهــا باملطبعــة الرســمية)
ســواء مــن قبــل املديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة أو الــوزارات واملؤسســات
التــي تســتفيد مــن خدمــات املطبعــة الرســمية.
تتبع النصوص الترشيعية والتنظيمية
يسـعى هـذا الربنامـج إىل الرفـع مـن مردوديـة املصالـح واألطـر املكلفـة بدراسـة
مشـاريع النصـوص الترشيعية والتنظيميـة باألمانة العامة للحكومة ،وذلك عرب متكني املسـؤولني
باملؤسسـة مـن رؤيـة شـمولية لسير العمـل املتعلقة بالنصـوص القانونيـة ،ومتكني املستشـارين
القانونيين مـن التتبـع الدقيـق ملسـار مشـاريع النصـوص التـي تـوكل إليهـم مهمـة دراسـتها.
 -3تقوية املوارد البرشية
نظمــت األمانــة العامــة للحكومــة مبارتــن تــم عــى إثرهــا توظيــف أربعــة
مهندســن وأربعــة تقنيــن يف عــدد مــن املجــاالت (إدارة قواعــد املعطيــات ،أمــن الشــبكات،
األنظمــة واملراســلة ،التطويــر املعلومــايت ،إلــخ ).مــن أجــل تعزيــز مواردهــا البرشيــة العاملــة
يف مجــال املعلوميــات.
كــا عملــت املؤسســة عــى تنفيــذ برنامــج تكويــن متخصــص مــن أجــل رفــع
مســتوى الكفــاءات املهنيــة للموظفــن العاملــن بهــا يف مجــال املعلوميــات ملــدة  60يومــا يف
املجــاالت التاليــة :
• التطوير املعلومايت 15 :يوما شارك فيه  4مهندسني وتقني واحد ؛
• أمن الشبكات  15 :يوما شارك فيه  3مهندسني وتقني واحد ؛
• األنظمة واملراسلة  15 :يوما شارك فيه  3مهندسني و 4تقنيني ؛
• إدارة قواعد املعطيات  10 :أيام شارك فيه مهندسني اثنني وتقني واحد ؛
• تدبري املشاريع املعلوماتية  5 :أيام شارك فيه مهندسني اثنني و مترصف واحد.
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خامسا :
اإلشراف على تكوين المستشارين القانونيين المتدربين
تنكــب األمانــة العامــة للحكومــة حاليــا يف إطــار حرصهــا عــى االرتقــاء بجــودة
العمــل الترشيعــي عــى تكويــن مجموعــة جديــدة مــن املستشــارين القانونيــن ( 13مستشــارا
قانونيــا مــن الدرجــة الثانيــة) ،تــم توظيفهــم بعــد أن اجتــازوا بنجــاح املبــاراة التــي نظمتهــا
ابتــداء مــن  12يوليــوز  2013ويتــم الحــرص يف هــذا التكويــن عــى تأهيلهــم تأهيــا مهنيــا
يناســب حجــم التطلعــات إىل توفــر أطــر قــادرة عــى مواكبــة العمــل الترشيعــي والتنظيمــي
بالجــودة املطلوبــة والفعاليــة الالزمــة.
ويهدف هذا التكوين إىل :
• توفري أطر قانونية مؤهلة تأهيال مهنيا رفيعا لدعم املوارد البرشية الحالية ؛
• متكــن األمانــة العامــة للحكومــة مــن التوفــر عــى أطــر قانونيــة لهــا إملــام دقيــق مبختلــف
مكونــات النظــام القانــوين الوطنــي واألنظمــة املقارنة ؛
• توفــر أطــر قانونيــة متخصصــة يف مختلــف املنظومــات القانونيــة التــي تؤطــر السياســات
العموميــة الوطنيــة ؛
• اإلسهام يف تحسني جودة اإلنتاج الترشيعي والتنظيمي.
ويشــمل تكوينــا تناوبيــا يجمــع وفــق بيداغوجيــة متوازنــة مــا بــن دروس نظريــة
موزعــة عــى  13وحــدة دراســية ،ودراســات تطبيقيــة ،وإنجــاز أبحــاث ودراســة حــاالت،
وإعــداد تقاريــر ،وحضــور اجتامعــات ،واملشــاركة يف إعــداد وصياغــة نصــوص قانونيــة وإعــداد
استشــارات ،وذلــك بهــدف تيســر إدماجهــم يف الحيــاة العمليــة.

المديرية العامة للتشريع
والدراسات القانونية

تضطلــع املديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة مبهمــة تنســيق األعــال
املتعلقــة بإعــداد وصياغــة مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة .ولهــذه الغايــة تســهر
عــى :
• القيــام ،مــن الوجهــة القانونيــة ،بدراســة جميــع مشــاريع القوانــن واألنظمــة للتحقــق
مــن مطابقتهــا ألحــكام الدســتور وعــدم منافــاﺗﻬا للنصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
الجــاري ﺑﻬا العمــل ؛
• القيــام ،إن اقتــى األمــر ذلــك ،بإعــداد مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة التــي
ال تدخــل يف اختصــاص قطــاع وزاري معــن ؛
• القيــام ،مــن الوجهــة القانونيــة ،ببحــث الفتــاوى التــي يطلبهــا رئيــس الحكومــة أو
الســلطات الحكوميــة وســائر اإلدارات العموميــة إىل األمــن العــام للحكومــة ؛
• إنجاز الرتجمة الرسمية للنصوص الترشيعية والتنظيمية ؛
• القيــام ،باتصــال مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ،بتدويــن النصــوص الترشيعيــة
والتنظيميــة والعمــل عــى تحيينهــا وتبســيطها قصــد جعلهــا يف متنــاول العمــوم ؛
• القيام بالدراسات واألبحاث القانونية املتصلة مبختلف مجاالت العمل الترشيعي؛
• تقديــم االستشــارات القانونيــة املتعلقــة باتفاقيــات القــروض واتفاقيــات ضــان
القــروض ،بطلــب مــن الحكومــة ،وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ؛
• إعــداد وثائــق االنضــام أو املصادقــة ،حســب كل حالــة عــى حــدة ،عــى االتفاقيــات
الدوليــة التــي تربمهــا اململكــة املغربيــة ؛
• إعــداد املذكــرات القانونيــة املتعلقــة بالطعــون الدســتورية التــي تقدمهــا الحكومــة
بخصــوص عــدم دســتورية بعــض مشــاريع أو مقرتحــات القوانــن التــي يوافــق عليهــا
الربملــان ،وكــذا إعــداد مذكـرات جــواب الحكومــة املتعلقــة بالطعــون الدســتورية التــي
يقدمهــا أعضــاء الربملــان.
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أمـا فيما يخـص حصيلـة املديريـة العامـة للترشيـع والدراسـات القانونيـة يف مجـال
العمـل الترشيعـي مـن فاتـح ينايـر  2013إىل غاية  24أكتوبـر  ،2013فقد تم خالل هذه السـنة
عقـد  38مجلسـا للحكومـة ،تـم التداول خالله بشـأن  51مشروع قانون؛ موزعة إىل  4مشـاريع
قوانين تنظيميـة و 29مشروع قانـون و  18مشروع قانـون باملوافقـة على اتفاقيـات دوليـة،
ومرشوعـي مرسـومني بقانـون ،كما تـداول فيما يناهـز  100مشروع مرسـوم تنظيمـي.
وقـد تـم طبقا ألحـكام الفصل  49من الدسـتور ،مببادرة من الـوزراء املعنيني وباقرتاح
مـن رئيـس الحكومـة ،التعيين يف عـدد مـن املناصـب العليـا خلال هـذه اﻤﻟﺠالـس الحكوميـة.
فضــا عــن ذلــك وخــال هــذه الســنة تــم إيــداع  33مــروع قانــون لــدى الربملــان
مبجلســيه؛ نذكــر منهــا عــى الخصــوص مــروع قانــون املاليــة لســنة  2014و 4مشــاريع قوانــن
تنظيميــة متــت صياغتهــا ﺑﻬذه األمانــة العامــة للحكومــة بتشــاور وتشــارك مــع القطاعــات
الوزاريــة املعنيــة ،وهــي :
• مرشوع قانون تنظيمي يتعلق باﻤﻟﺠلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ؛
• مــروع قانــون تنظيمــي يتعلــق بتنظيــم وتســيري أشــغال الحكومــة والوضــع القانــوين
ألعضائهــا ؛
• مرشوع قانون تنظيمي يتعلق باملحكمة الدستورية ؛
• مرشوع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقيص الحقائق.
وجديــر بالذكــر أن الربملــان ســبق لــه أن وافــق عــى خمــس قوانــن تنظيميــة ،صــدر
األمــر بتنفيذهــا ،وتــم نرشهــا بالجريــدة الرســمية ،و يتعلــق األمــر ب :
• القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية ؛
• القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب ؛
• القانــون التنظيمــي رقــم  02.12املتعلــق بالتعيــن يف املناصــب العليــا تطبيقــا ألحــكام
الفصلــن  49و  92مــن الدســتور ؛
• القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين ؛
• القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.
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أمــا فيــا يتعلــق بالقوانــن التــي وافــق عليهــا الربملــان ،وتــم نرشهــا بالجريــدة
الرســمية خــال هــذه الســنة ،فتخــص القطاعــات التاليــة :

قطاع المالية :

• القانون رقم  41.12القايض بتغيري وتتميم القانون رقم  18.97املتعلق بالسلفات الصغرية
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.12.54بتاريخ  14من صفر  28( 1434ديسمرب
 )2012؛
• القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة الجمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص
املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداﺗﻬـا الصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  1.12.55بتاريخ  14من صفر  28( 1434ديسمرب )2012؛
• القانون رقم  45.12املتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم
 1.12.56بتاريخ  14من صفر  28( 1434ديسمرب )2012؛
• القانون رقم  43.12املتعلق بالهيئة املغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  1.13.21بتاريخ فاتح جامدى األوىل  13) 1434مارس .)2013

قطاع الصحة :

• القانـــون رقـــم  83.12املتمـــم مبوجبـــه القانـــون رقـــم  37.80املتعلـــق باملراكـــز
االستش ــفائية الص ــادر بتنفي ــذه الظه ــر الرشي ــف رق ــم  1.13.06بتاري ــخ  27م ــن ربي ــع
األول  8( 1434فربايـــر  )2013؛
• القانون رقم  56.12املتعلق بوقاية األشخاص وحاميتهم من أخطار الكالب الصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  1.13.69بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013؛
• القانون رقم  92.12بتغيري الفصل  34من الظهري الرشيف الصادر يف  12من ربيع اآلخر
 2( 1341ديسمرب  )1922بسن نظام السترياد املواد السامة وتسويقها وحيازﺗها واستعاملها
بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  1.13.56بتاريخ  8شعبان  17( 1434يونيو .)2013

قطاع العدل :

• القانــون رقــم  145.12القــايض بتغيــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنــايئ والقانــون
رقــم  43.05املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف بتاريــخ
 21جــادى اآلخــرة  2) 1434مــاي .)2013
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قطاع الفالحة :

• القانـون رقـم  39.12املتعلـق باإلنتـاج البيولوجـي للمنتوجـات الفالحية واملائيـة الصادر
بتنفيـذه الظهير الرشيـف رقـم  1.12.66بتاريـخ  4ربيـع األول  16( 1434ينايـر  )2013؛
• القانــون رقــم  58.12القــايض بإحــداث املكتــب الوطنــي لالستشــارة الفالحيــة الصــادر
بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  1.12.67بتاريــخ  4ربيــع األول  16( 1434ينايــر .)2013
ويتبــن مــا ســبق أن مشــاريع القوانــن التــي أودعتهــا الحكومــة بالربملــان تؤكــد
أهمية النصوص الترشيعية التي وافق عليها الربملان أو التي توجد يف طور املناقشة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع القوانــن التــي صــادق عليهــا الربملــان مبجلســيه قــد
تــم إصــدار األمــر بتنفيذهــا ونرشهــا داخــل اآلجــال الدســتورية وذلــك طبقــا ألحــكام الفصــل
50مــن الدســتور.
و متيــزت هــذه الســنة أيضــا بإصــدار عــدد مــن الظهائــر الرشيفــة تتعلــق بالخصوص
بالحقلــن الدينــي والعســكري.
كــا متيــزت هــذه الســنة بنــر  15اتفاقيــة دوليــة التــي يعتــر املغــرب طرفــا
فيهــا وقامــت األمانــة العامــة للحكومــة بدراســة وإعــداد مشــاريع املراســيم والق ـرارات بلــغ
عــدد املراســيم منهــا التــي تــم نرشهــا بالجريــدة الرســمية خــال هــذه الســنة أكــر مــن 473
مرســوما؛ مــن بينهــا 102مرســوما تنظيميــا ،وأكــر مــن  2900قــرار ومقــرر.
و مــن جهــة أخــرى دأبــت األمانــة العامــة للحكومــة عــى تخصيــص نــرة خاصــة
ملــداوالت مجلــس النــواب ونــرة خاصــة ملــداوالت مجلــس املستشــارين ،وعمــا بالفقــرة
األوىل مــن الفصــل  68مــن الدســتور التــي تنــص عــى أن « :جلســات مجلــي الربملــان
عموميــة ،وينــر محــر مناقشــات الجلســات العامــة برمتــه يف الجريــدة الرســمية للربملــان»،
يتعــن عــى الربملــان مبجلســيه اتخــاذ التدابــر الالزمــة لتفعيــل أحــكام هــذه الفقــرة قصــد
وضــع اآلليــات الالزمــة إلنشــاء الجريــدة الرســمية للربملــان.
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و عقــب التعديــل الحكومــي ليــوم  10أكتوبــر  ، 2013تســهر األمانــة العامــة
للحكومــة حاليــا ،و بتنســيق مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ،يف مرحلــة أوىل عــى
إعــداد املراســيم املتعلقــة باختصاصــات أعضــاء الحكومــة املعنيــن ﺑﻬذا التعديــل .ويف مرحلــة
ثانيــة عــى نــر قـرارات تفويــض إمضائهــم للموظفــن التابعــن لســطلتهم أو التأشــر نيابــة
عنهــم.
وعمــا باملرســوم رقــم  2.08.229الــذي أحــدث مســطرة للنــر اإللكــروين ملشــاريع
القوانــن واملراســيم والق ـرارات واملقــررات اإلداريــة التــي تتعلــق بتجــارة البضائــع ،وتجــارة
الخدمــات وجميــع اإلجــراءات التجاريــة مبــا فيهــا اإلجــراءات الصحيــة والســامة النباتيــة،
والصفقــات العموميــة ،واالســتثامر والتجــارة اإللكرتونيــة ،وحقــوق امللكيــة الفكريــة ،والبيئــة،
وقانــون الشــغل تطبيقــا ملقتضيــات اتفاقيــة التبــادل الحــر املربمــة بــن اململكــة املغربيــة
والواليــات املتحــدة األمريكيةقصــد متكــن األشــخاص املهتمــن مــن التعليــق عليهــا واالدالء
مبقرتحــاﺗﻬم بشــأ نهــا ،قامــت األمانــة العامــة للحكومــة بنــر  28مــروع قانــون و 6مشــاريع
مراســيم وق ـرا ريــن مبوقعهــا اإللكــروين برســم ســنة .2013
كــا عملــت األمانــة العامــة للحكومــة ،تدعيــا لقــدرات مصالــح الشــؤون القانونيــة
لبعــض القطاعــات الــوزا ريــة التــي تفتقــر ألطــر ذوي االختصــاص يف اﻤﻟﺠال القانــوين ،عــى
تنظيــم مبــاراة تــم فتحهــا يف وجــه حامــي الشــهادات العليــا ،تــم عــى إثرهــا اختيــار  13مــن
املتباريــن يخضعــون حاليــا لتكويــن مــن املســتوى الرفيــع يبــارشه مــن جهــة أســاتذة جامعيــون
وبعــض املستشــارين القانونيــن األكفــاء ،ومــن جهــة أخــرى خ ـراء وموظفــون ســامون مــن
الجمهوريــة الفرنســية واململكــة اإلســبانية وذلــك يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة بــن األمانــة العامــة
للحكومــة للمملكــة املغربيــة واالتحــاد األورويب ممثــا بالجانــب الفرنــي والجانــب اإلســباين.
أمــا املفتشــية العامــة للمصالــح اإلداريــة فإنهــا تضطلــع مبهمــة إخبــار األمــن العــام
للحكومــة ،الــذي ترتبــط بــه مبــارشة ،بــكل مــا يتصــل بســر املصالــح وبالنظــر يف الطلبــات
املوكولــة إليهــا .كــا تقــوم ،بنــاء عــى طلــب منــه ،بأعــال التفتيــش والتحقيــق والدراســات
واملراقبــة والتدقيــق .وتحــرر تقاريــر التفتيــش وتعــرض اســتنتاجاﺗﻬا عــى األمــن العــام
للحكومــة.

مديرية الجمعيات

تضطلــع مديريــة الجمعيــات مبامرســة االختصاصــات املســندة إىل األمانــة العامــة
للحكومــة يف مجــال تطبيــق النصــوص القانونيــة املتعلقــة بحــق تأســيس الجمعيــات ،والتــاس
اإلحســان العمومــي.

	 -Iاختصاصات المديرية
تتوىل مديرية الجمعيات املهام التالية :
• الســهر عــى تطبيــق النصــوص الترشيعيــة الخاصــة التــي تضبــط بوجــه خــاص الحــق
يف تأســيس الجمعيــات ؛
• منح رخص التامس اإلحسان العمومي بكل أنواعه لفائدة الجمعيات ؛
• دراســة طلبــات االعـراف بصفــة املنفعــة العامــة املقدمــة مــن قبــل الجمعيــات املــرح
بهــا مــن أجــل عرضهــا عــى أنظــار الســيد رئيــس الحكومــة للبــت فيهــا ؛
• تلقي ترصيحات الجمعيات باملساعدات التي تحصل عليها من الجهات األجنبية.

	 -IIالمعطيات السنوية الخاصة بالجمعيات:
خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2013إىل غايــة  22أكتوبــر  2013قامــت
املديريــة باألنشــطة التاليــة :
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الترخيص بالتماس اإلحسان العمومي :
لقــد تلقــت املديريــة  27طلبــا مــن قبــل جمعيــات للقيــام بجمــع تربعــات مــن
أجــل توفــر بعــض األمــوال الالزمــة للقيــام ببعــض األعــال الخرييــة واألنشــطة االجتامعيــة،
وقــد منــح الســيد األمــن العــام للحكومــة  25رخصــة مــن أجــل ذلــك ،يف حــن تحفظــت اإلدارة
عــى منــح رخصــة التــاس اإلحســان العمومــي لفائــدة جمعيتــن اثنتــن ،لكونهــا مل تودعــا
ملفــي طلبيهــا لــدى الســلطات اإلداريــة املحليــة املعنيــة.
تلقــي تصريحــات الجمعيــات بالمســاعدات المتوصــل بهــا مــن جهــات أجنبيــة
برســم ســنة :2013
بلــغ حجــم املســاعدات األجنبيــة التــي تســلمتها بكيفيــة فعليــة بعــض الجمعيــات،
حســب الترصيحــات املتوصــل بهــا مــن قبــل املديريــة طبقــا ألحــكام الفصــل  32مكــرر مــن
الظهــر الرشيــف املتعلــق بحــق تأســيس الجمعيــات ،يف الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر 2013
إىل غايــة  22أكتوبــر  2013مــا قيمتــه  145.641.002,33درهــم أي مــا يفــوق  14مليــار ســنتيم
ونصفــا ،يخــص  456ترصيحــا تقدمــت بــه  126جمعيــة ،ميكــن تصنيفهــا كاميــي :
•  65جمعية لها امتداد وطني ؛
•  20جمعية لها امتداد جهوي ؛
•  41جمعية لها امتداد محيل.
وتتوزع األنشطة املمولة عىل الشكل التايل :
• البنيات التحتية بالعامل القروي ؛
• أنشطة الرعاية االجتامعية ؛
• أنشطة صحية ؛
• دعم العمل الجمعوي ؛
• حامية الحيوانات والبيئة ؛
• تأهيل املرأة وحامية النساء ضد العنف ؛
• أنشطة ذات طابع حقوقي ؛
• أنشطة ثقافية ؛
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• التنمية االجتامعية واالقتصادية ؛
• أنشطة تربوية وتعليمية...
وضعية الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة :
لقــد بلــغ عــدد الجمعيــات املتمتعــة بصفــة املنفعــة العامــة  206جمعيــة ،منهــا 9
جمعيــات حصلــت عــى املنفعــة العامــة برســم ســنة  ،2013وهنــاك  11طلبــا للحصــول عــى
املنفعــة العامــة ال تـزال يف طــور الدراســة لــدى الســلطات الحكوميــة املعنيــة بأنشــطة هــذه
الجمعيــات.
وجديــر بالذكــر أن مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة تنكــب ،بتنســيق مع الســلطات
الحكوميــة املعنيــة ،عــى إعــداد ومراجعــة عــدد مــن النصــوص املتصلــة بالعمــل الجمعــوي،
وإقــرار عــدد مــن اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الكفيلــة بتبســيط املســاطر وتعريــف
املواطنــن باإلطــار القانــوين املرجعــي الــذي يؤطــر عمــل الجمعيــات ببالدنــا ،وذلــك مــن أجــل
تنزيــل أحــكام الدســتور املتعلقــة بالجمعيــات املهتمــة بقضايــا الشــأن العــام واملنظــات غــر
الحكوميــة.

مديرية المهن المنظمة
والهيئات المهنية

تســهر مديريــة املهــن املنظمــة والهيئــات املهنيــة عــى مامرســة االختصاصــات
املســندة إىل األمانــة العامــة للحكومــة يف مجــال تطبيــق النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
الضابطــة ملزاولــة املهــن املنظمــة ،وتنظيــم الهيئــات املهنيــة املتعلقــة ﺑﻬا .وتتــوىل لهــذه الغايــة،
القيــام باملهــام التاليــة :
• دراســة ومنــح رخــص مزاولــة مهــن الصيدلــة وطــب األســنان والنظاراتيــن والتمريــض
والتوليــد والعقاقرييــن والهندســة املعامريــة وحمــل صفــة مهنــدس مــدين ؛
• دراســة ملفــات طلبــات رخــص مزاولــة مهــن الطــب والطــب البيطــري وهندســة املســح
الطبوغـرايف بالقطــاع الخــاص املقدمــة مــن قبــل األجانــب ،ومنــح ترخيــص بشــأنها عنــد
االقتضــاء ؛
• دراســة ملفــات طلبــات فتــح واســتغالل وإدارة مختـرات التحليــات البيولوجيــة الطبيــة
واملصحــات واملؤسســات التــي تدخــل يف حكمهــا واملؤسســات الصيدليــة ،ومنــح الرخــص
املتعلقــة ﺑﻬا عنــد االقتضــاء ؛
• دراســة ملفــات الطلبــات الخاصــة بالرتخيــص ملزاولــة املهــن شــبه الطبيــة ،وإبــداء الــرأي
بشــأنها يف انتظــار صــدور الترشيــع املتعلــق ﺑﻬا...
حصيلــة الرخــص املمنوحــة بشــأن مزاولــة املهــن التــي تدخــل يف اختصــاص األمانــة العامــة
للحكومــة :
يف إطــار الصالحيــات املوكولــة إىل األمانــة العامــة للحكومــة بشــأن منــح رخــص
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ملزاولــة بعــض املهــن املنظمــة ،وإبــداء الــرأي بخصــوص املهــن غــر املنظمــة ،قامــت املديريــة
خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2013إىل  22أكتوبــر  2013مبنــح  764رخصــة.
وتتوزع هذه الرخص حسب املهن إىل :
املصحات ومراكز تطهري الدم

20

مختربات التحليالت البيولوجية

41

أطباء األسنان

221

أطباء األسنان األجانب

01

األطباء األجانب

16

املهن الطبية

املؤسسات الصيدلية الصناعية
املهن الصحية

املؤسسات الصيدلية موزعة بالجملة

املهن الصيدلية

املنظمة

املهن شبه الطبية

املهن التقنية

غري
املنظمة

الهندسة املعامرية
حمل لقب مهندس
املجموع 764 :

الصيادلة املغاربة
الصيادلة األجانب
نظارايت
التمريض
القبالة
الرتويض الطبي
تقويم النطق
تقويم البرص
نفساين
صانع رمامات األسنان
نفساين حريك
55
14

08
09
109
36
10
162
06
01
02
52
01

مديرية المطبعة الرسمية

تتكلــف مديريــة املطبعــة الرســمية بصفتهــا مرفقــا للدولــة مسـرا بصــورة مســتقلة
بطبــع ونــر الجريــدة الرســمية للمملكــة .كــا تقــوم بتنفيــذ جميــع أعــال الطبــع لحســاب
اإلدارات العموميــة.
وفيــا يــي عــرض ملــروع ميزانيتهــا برســم الســنة املاليــة  2014مــع الوقــوف عنــد
بعــض النقــط املرتبطــة مبهامهــا.

الجزء األول
ميزانية االستغالل
 -Iالمداخيل
حــددت تقديــرات هــذا البــاب يف  13.000.000درهــم يشــكل البابــان التاليــان
حصتهــا األوفــر:
 (1موارد االشرتاكات ومبيعات الجريدة الرسمية :
مــن املرتقــب أن تبلــغ مداخيــل هــذه الفقــرة مــا قــدره  2.000.000درهــم إال أنهــا
تســجل تراجعــا ســنة بعــد أخــرى بفعــل الولــوج اﻤﻟﺠاين لبوابــة األمانــة العامــة للحكومــة التــي
وضعــت عليهــا كل مــن النــرة العامــة ونــرة الرتجمــة الرســمية مــع محــرك للبحــث عــن
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النصــوص ،الــيء الــذي نتــج عنــه إلغــاء مجموعــة مــن عقــود االش ـراك الــذي ينضــاف إىل
العــدد الضئيــل للمشــركني يف الن ـرات األخــرى.
 )2موارد اإلشهار يف الجريدة الرسمية :
يتوقــع أن تصــل حصيلــة هــذه الفقــرة التــي تعتــر العمــود الفقــري ملــوارد املطبعــة
الرســمية إىل مبلــغ  10.480.000درهــم الــذي تعــزى أهميتــه إىل وفــرة اإلعالنــات القانونيــة
والقضائيــة واإلداريــة التــي تــرد مــن إدارات ومؤسســات عامــة ومختلــف محاكــم اململكــة
ومــن خــواص ،وكــذ ا اإلعالنــات املتعلقــة بالتحفيــظ العقــاري التــي تتزايــد بفعــل تنامــي
إقبــال املواطنــن عــى تحفيــظ عقــاراﺗﻬم.
	 - IIنفقات االستغالل
حــددت مصاريــف االســتغالل يف مبلــغ  13.000.000درهــم ستســتفيد منــه أساســا
األبــواب التاليــة :
 )1رشاء الورق
ســرصد لهــذا الســطر مبلــغ  1.747.000درهــم ســيخصص أغلبــه القتنــاء ورق طبــع
ن ـرات الجريــدة الرســمية والباقــي للتــزود مبختلــف أنــواع الــورق األخــرى التــي يتطلبهــا
إنجــاز أعــال الطبــع الــواردة عــى هــذه املؤسســة.
 )2رشاء لوازم ومواد الطبع
تــم تســجيل 1.000.000درهــم يف هــذا الســطر لتغطيــة مصاريــف لــوازم ومــواد
الطبــع التــي تحتــاج إليهــا املعامــل خاصــة منهــا الصفائــح الزنكيــة التــي تعتــر أكــر اســتهالكا.
 )3صيانة وإصالح عتاد االستغالل واألدوات
ســيخصص يف هــذا اإلطــار مبلــغ  1.400.000درهــم لتمويــل الصفقــات القابلــة
للتجديــد التــي تــرم عــن طريــق طلبــات العــروض إلصــاح وصيانــة معــدات وآليــات الطبــع
لتفــادي األعطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل عرقلــة الســر العــادي لوحــدات اإلنتــاج.
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 )4مصاريف املراسالت والرسوم الربيدية
تـم تخصيـص غلاف مايل قـدره  1.979.000درهـم لتغطية مصاريف اإلرسـال خاصة
منهـا املتعلقـة بتوزيـع نشرات الجريـدة الرسـمية على املشتركني.
 )5أبواب امليزانية األخرى
بقيـت أسـطر امليزانيـة األخـرى يف مسـتوى مـا كانت عليه خلال سـنة  2013بعد ما
تبين أنهـا كافيـة لتحمل املصاريـف الناتجة عنها باسـتثناء تغييرات طفيفة طـرأت عىل بعضها.

الجزء الثاني
ميزانية االستثمار
للتذكير ،فـإن ميزانيـة االسـتثامر متول مـن فائض املـوارد الذاتية الذي يسـجل يف متم
السـنة املاليـة ،وذلـك يف إطـار ميزانيـة تعديليـة.
ونظـرا للضرورة امللحـة الهادفـة إىل مواكبـة التطـور الهائـل الـذي يعرفـه ميـدان
الطباعـة الـذي أصبحـت على إثـره بعـض املعـدات املتوفـرة لـدى هـذه املؤسسـة متجـاوزة،
ويف إطـار برنامـج تطويـر أسـاليب عملهـا يف مجـاالت الطباعـة اإللكرتونيـة وتقنيـات التدبير
والتسـويق وتحسين األداء وتنويـع الخدمـات الـذي تعـزز ضمـن اتفاقيـة التوأمـة املربمـة بين
األمانـة العامـة للحكومـة ونظرياتها بـدول االتحاد األوريب املوقعة يوم  22نوفمرب  2012مبناسـبة
إحيـاء الذكـرى املائويـة للجريـدة الرسـمية للمملكـة ،سـتتم بلـورة األهـداف املسـطرة يف هـذا
املجـال بإنجـاز مـا يلي :
• االنخـراط يف إنشـاء مطبعـة رقميـة باقتنـاء يف مرحلـة أوىل آللتين للسـحب الرقمـي
واملعـدات املرتبطـة بهما سـيؤدي عملهما للرسعـة يف اإلنتـاج واختصـار العديـد مـن
املراحـل الطباعيـة والحصـول على جـودة عاليـة تفـوق جـودة األوفسـت.
• تبسـيط مسـاطر إشـهار اإلعالنـات القانونية ،ويف هـذا اإلطار ،وسـعيا وراء تقريب اإلدارة
مـن املواطنين ،تعمـل األمانـة العامـة للحكومـة برشاكـة مـع وزارة الصناعـة والتجـارة
واالسـتثامر واالقتصـاد الرقمـي وبريـد املغـرب على إنجـاز بوابـة إلكرتونية إليـداع ونرش
هـذه اإلعالنـات عـن بعـد والتـي سـتدخل حيـز التنفيـذ يف متـم السـنة الجاريـة مبجـرد
التوقيـع على االتفاقيـة التـي سـتربم يف هـذا الشـأن بعـد وضـع اللمسـات األخيرة حـول
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بنودها.
• وسـتمكن هـذه البوابـة يف بدايـة األمـر مـن نشر مختلـف اإلعالنـات القانونيـة املتعلقة
بالشركات ،ويف مرحلـة الحقـة سـتتبعها اإلعالنـات القضائيـة واإلداريـة كام ستسـاهم يف
تحسين ترتيـب بالدنـا العاملـي يف مـؤرشات « « Doing Businessعـن طريـق تبسـيط
مسـطرة اإلشـهار بالجريـدة الرسـمية والـذي يشـكل أحـد أهـم إجـراءات تأسـيس الرشكات.
• رشاء لـوازم ونظـم معلوماتيـة وعتـاد معلومـايت متكـن االعتماد التدريجـي على املكننـة
املعلوماتيـة يف جميـع مراحـل إنتـاج نشرات الجريـدة الرسـمية ،ويف هـذا الشـأن سـيتم
خالل األسـبوع الثالث من شـهر نوفمبر  2013تقديم الخطوط الكبرى للنظام املعلومايت
الهـادف إىل إعـداد منـوذج لجريـدة رسـمية منجزة على الطريقـة اإللكرتونية.
• تتميما ملسلسـل التغيري والتطويـر ،والهادف إىل االهتامم باملـوارد البرشية و االنخراط يف
مسيرة التحديـث التكنولوجـي واملعلومايت انطلقت املؤسسـة يف عمليـة توظيف كفاءات
برشيـة جديـدة ذات تكويـن أكادميـي يف مختلـف املياديـن (االقتصاديـة ،القانونيـة،
املعلوماتيـة والطباعيـة )...مـن دون إغفـال االنخـراط يف دورات التدريـب وسياسـة
التكويـن املسـتمر.

الجزء الثالث
بعض النقط المرتبطة بمهام المطبعة الرسمية
طبع وتوزيع الجريدة الرسمية
يتــم شــهريا ســحب مــا يعــادل  50.000نســخة مــن مجمــوع النــرات الســت
للجريــدة الرســمية لتلبيــة طلبــات املشــركني ،وتزويــد مكتــب املبيعــات بالعــدد الــكايف لتلبيــة
الرغبــات املبــارشة أو التــي تــرد يف هــذا الشــأن عــن طريــق املراســات.
ووعيــا مــن مصالــح املطبعــة الرســمية مبــدى أهميــة الجريــدة الرســمية ،فإنهــا
تحــرص عــى ســحبها يف اآلجــال املحــددة لهــا وعرضهــا مبــارشة للبيــع وإرســالها يف الحــن
عــر الربيــد إىل املنخرطــن ،بغــض النظــر عــن اإلكراهــات التــي تعرفهــا عمليــة إعــداد وطبــع
نرشاتهــا خاصــة منهــا وفــرة النصــوص املدرجــة بهــا والعنايــة الدقيقــة والدامئــة التــي يتطلبهــا
إنجــاز هــذا العمــل.
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إنجاز أعمال الطبع
إضافــة إىل طبــع ونــر الجريــدة الرســمية ،تقــوم املطبعــة الرســمية بتلبيــة طلبــات
أعــال الطبــع التــي تــرد عليهــا مــن اإلدارات العامــة إال أنهــا تقلصــت كث ـرا بفعــل تجهيــز
أغلــب القطاعــات الوزاريــة بوحــدات للطباعــة خاصــة بهــا وانتشــار املعــدات املعلوماتيــة فيهــا
حيــث اســتغنت بواســطتها عــن أغلــب املطبوعــات النموذجيــة وأعــال الطبــع األخــرى التــي
كانــت تنجزهــا لفائدتهــا.
ومــوازاة مــع هــذه األعــال ،تســهر املديريــة عــى تصفيــف وســحب مشــاريع
القوانــن التــي تــودع لــدى مكتــب أحــد مجلــي الربملــان كــا تحــرص عــى تدويــن أهــم
النصــوص القانونيــة والتنظيميــة ضمــن سلســلة جديــدة أطلــق عليهــا ابتــداء مــن ســنة 2010
إســم «الوثائــق القانونيــة املغربيــة» والتــي صــدر فيهــا لحــد اآلن ســبعة وعــرون كتيبــا؛ ســت
منهــا خــال الســنة الجاريــة وتهــم القوانــن التاليــة :
• املناطق املحمية ؛
• النجاعة الطاقية ؛
• تحديد تدابري لحامية املستهلك ؛
• التقييس والشهادة باملطابقة واالعتامد.
• اللوائــح االنتخابيــة العامــة وعمليــات االســتفتاء واســتعامل وســائل االتصــال الســمعي
البــري العموميــة خــال الحمــات االنتخابيــة واالســتفتائية ؛
• الصفقات العمومية.
كام توجد رهن اإلعداد للسحب الكتيبات التالية :
• مدونة السري عىل الطرق والنصوص التطبيقية لها ؛
• مدونة الحقوق العينية ؛
• القانون املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة ؛
• القانون املتعلق برشكات املساهمة.

مديرية الشؤون اإلدارية والمالية

عرفــت االعتــادات املاليــة املرصــودة للميزانيــة الفرعيــة لألمانــة العامــة للحكومــة
برســم الســنة املاليــة  ،2013والتــي تقــدر ب  64.254.000درهــم ،منهــا  62.014.000درهــم
رصــد يف بــاب التســيري ،و  2.240.000درهــم يف بــاب االســتثامر .وقــد تــم إنجــاز املشــاريع
التاليــة يف نطــاق هــذه امليزانيــة :
في مجال الصفقات العمومية :
 .1اقتناء معدات املكتب ،و حدد غالفها املايل يف  570.197,40درهم ؛
 .2حراسة املباين اإلدارية ،و رصد لها مبلغ  440.640,00درهم ؛
 .3نظافة املباين اإلدارية للوزارة ،و بلغ حجم الصفقة  645.120,00درهم ؛
 .4اقتناء املكيفات الهوائية ،و رست الصفقة عىل غالف مايل مببلغ  468.480,00درهم ؛
 .5و يف طــو ر الدراســة ،صفقــة ﺗﻬم التجهي ـزات الصوتيــة لبعــض قاعــات االجتامعــات ،و
أخــرى تخــص اقتنــاء معــدات وبرامــج معلوماتيــة.
هــذا باإلضافــة إىل اقتنــاءات أخــرى مختلفــة ،وأخــرى تتعلــق ببعــض األشــغال التــي
هــي اآلن يف طــور اإلنجــاز ،كانــت قــد أبرمــت صفقــاﺗﻬا ســنة  2012ويتــم حاليــا إمتامهــا ،و
هــي ﺗﻬم بعــض اإلصالحــات الخارجيــة لبنايــات اإلدارة ،كمــرأب الســيارات والحديقــة ،وكــذا
صفقــة تخــص صباغــة املبــاين مــن الداخــل والخــارج.
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أما في مجال تسيير الموظفين :
فقــد رصــد يف بــاب املوظفــن اعتــاد قــد ره  47.644.000درهــم ،خصــص منــه
مبلــغ  31.348.000درهــم ملوظفــي وأعــوان األمانــة العامــة للحكومــة ،مقابــل 33.496.000
درهــم ســنة  ،2012أي بنقــص بلــغ  2.148.000درهــم ونســبة  ،%6,41فيــا رصــد مبلــغ
 16.296.000درهــم ملوظفــي وأعــوان مديريــة املطبعــة الرســمية ،بزيــادة بلغــت 1.876.000
درهــم ،ونســبة .13 %
وقــد تــم خــال ســنة  2013تدعيــم املــوارد البرشيــة لألمانــة العامــة للحكومــة
بتوظيــف أطــر تتوافــر فيهــا الكفــاءات املطلوبــة ،ويتعلــق األمــر ب:
•  13مستشارا قانونيا لإلدارات العمومية من الدرجة الثانية ؛
•  4مهندسني من الدرجة األوىل ؛
•  4مترصفني من الدرجة الثالثة ؛
•  4تقنيني من الدرجة الرابعة ؛
• مساعدين إداريني اثنني من الدرجة الثالثة.
وســتنظم األمانــة العامــة للحكومــة قبــل متــم ســنة  ، 2013مبــاراة لتوظيــف 17
مستشــارا قانونيــا لــإدارات العموميــة مــن الدرجــة الثانيــة.
أمــا بالنســبة ملــروع قانــون املاليــة لســنة  ، 2014فقــد خصــص للميزانيــة الفرعيــة
اعتــادات قدرهــا  71.115.000درهــم؛ منهــا  68.875.000درهــم لبــاب التســيري و 2.240.000
درهــم لبــاب االســتثامر.
وتتوزع ميزانية التسيري إىل :
• باب املوظفني ،و رصد له مبلغ مايل قدره  54.505.000درهم؛
• باب املعدات والنفقات املختلفة ،و حدد له غالف مايل قدره 14.370.000درهم.
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وهكــذا نالحــظ أن مــروع امليزانيــة الفرعيــة لألمانــة العامــة للحكومــة برســم
الســنة املاليــة  ،2014قــد عــرف ارتفاعــا مقارنــة مــع ميزانيــة  ، 2013بلــغ  4.621.000درهــم،
هــم عــى الخصــوص بــاب املوظفــن ،بنســبة زيــادة قدرهــا  ،%7,19وذلــك لتغطيــة نفقــات
الرواتــب املرصــودة للموظفــن الجــدد والرتقيــات العاديــة لســائر املوظفــن.
أمـا بخصـوص مشروع ميزانيـة االسـتثامر لسـنة  ،2014فلم تعـرف أي زيـادة مقارنة
مـع سـنة  ،2013إذ بقيـت االعتمادات املرصـودة لهـا كما هـي يف حـدود  2.240.000درهـم.
وجديـر بالذكـر أنـه تـم تخصيـص  20منصبـا ماليـا يف مشروع قانـون املاليـة لسـنة .2014
وستعمل املديرية ،يف إطار توجيهات السيد األمني العام للحكومة ،عىل تحقيق
األهــداف املرســومة واملنشــودة ،يف نطــاق الرتشــيد املطلــوب والحكامــة الجيــدة مــن تنفيذهــا
ملواجهــة الحاجــات الرضوريــة لســر عمــل الــوزارة ومختلــف مديريــاﺗﻬا وأقســامها ومصالحهــا،
دون إغفــال الجانــب االجتامعــي الــذي يوليــه الســيد األمــن العــام للحكومــة اهتاممــه الخاص،
عــن طريــق جمعيــة األعــال االجتامعيــة.

لجنة الصفقات العمومية

أحدثــت لجنــة الصفقــات العموميــة مبوجــب املرســوم رقــم  2.75.840الصــادر يف 27
مــن ذي الحجــة  30) 1397ديســمرب  (1975املتعلــق بإصــاح لجنــة الصفقــات املحدثــة لــدى
األمانــة العامــة للحكومــة ،الــذي حــدد اختصاصــاﺗﻬا وتأليفهــا وطريقــة عملهــا ،وهــي هيئــة
تختــص بالدراســات واالستشــارة يف مجــال الصفقــات ،وتقــوم بإبــداء الــرأي بشــأن مشــاريع
النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة املتعلقــة بالصفقــات ،ودراســة القضايــا العامــة والخاصــة
املرتبطــة بتحضــر صفقــات األشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات وطريقــة إبرامهــا وتنفيذهــا،
كــا وتســديد مبالغهــا ،وكــذا إبــداء الــرأي بشــأن النزاعــات املتعلقــة باملســاطر املتبعــة بشــأ
تبــدي رأيــا استشــاريا بخصــوص مشــاريع االتفاقيــات أو عقــود االمتيــاز أو العقــود اإلداريــة
التــي تتضمــن تنفيــذ خدمــة عموميــة.
ويجـوز للجنـة الصفقـات أيضـا أن تبـدي رأيهـا ،بنـاء على مقتضيـات املرسـوم رقـم
 2.06.388الصـادر يف  16محـرم  5 ) 1428فربايـر  ) 2007بتحديـد رشوط وأشـكال إبـرام
صفقـات الدولـة وال سـيام مـواده  3و  5و  6و  75و  86و  95بالنسـبة لالئحـة األعمال املمكـن
أن تكـون موضـوع عقـود خاضعة للقانـون العادي أو صفقـات قابلة للتجديـد أو صفقات اطار
أو سـندات الطلـب وكـذا قبـل اتخـاد قـرار اقصـاء مقـا ول يف حالة ارتكابـه مخالفات جسـيمة.
وميكن لرئيس الحكومة استشارة اللجنة ،قبل أن يقرر تجاوز رفض التأشرية املرصح
به من قبل املحاسب العمومي إزاء مقرتح بااللتزام بالنفقة بناء عىل املادة  28من املرسوم رقم
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2.06.1235الصادر يف  5ذي القعدة  1429املوافق ل  4نوفمرب  2008املتعلق مبراقبة نفقات
الدولة.
ومن الناحية التنظيمية ،تتكون لجنة الصفقات من جهاز متثييل للقطاعات األكرث
اهتامما بالصفقات ،وبكتابة دامئة تقوم بتحضري القضايا املعروضة عىل اللجنة وجمع الوثائق
وحفظ األ رشيف املتعلق ﺑﻬا.
وجدير بالذكر أن لجنة الصفقات تقوم حاليا بإعادة النظر يف نظامها يف إطار التزام
السلطات العمومية بإضفاء مزيد من الشفافية عىل الصفقات العمومية املنجزة لفائدة إدارات
الدولة ،وذلك مبراجعة نظامها عىل مستويات ثالث :
• املســتوى األول  :مراجعــة اختصاصــات اللجنــة ،وذلــك بإحداث مســطرة لدراســة شــكايات
املتنافســن املتعلقــة مبرحلــة إرســاء الصفقــات مبــارشة دون رضورة اللجــوء إىل التظلــم
الرئــايس كــا هــو الشــأن حاليــا ،مــع تحديــد آجــا لعــرض الشــكاية وإلبــداء الــرأي يف
هــذا الشــأن ؛
• املســتوى الثــاين  :يتعلــق برتكيبتهــا ،وذلــك بالنــص عــى متثيليــة بعــض القطاعــات الوزارية
غــر املمثلــة حاليــا ،وعــى عضويــة ممثــي الهيئــات املهنيــة املعنيــة الســيام عندمــا
يتعلــق األمــر بفحــص شــكاية أو بدراســة نــص ترشيعــي أو تنظيمــي يهــم القطــاع ؛
• املستوى الثالث  :ويتعلق بوضع هيكلة لكتابة اللجنة حسب االختصاصات املنوطة ﺑﻬا.
فيــا يخــص حصيلــة عمــل لجنــة الصفقــات برســم ســنة  ،2013فقــد قامــت
بدراســة مــروع قانــون يتعلــق بعقــود الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص تقدمــت بــه
وزارة االقتصــاد واملاليــة.
كــا درســت اللجنــة أربعــة عــر (  ) 14مرســوما ،نــر أغلبهــا بالجريــدة الرســمية
باســتثناء بعضهــا الزال قيــد الــدرس منهــا عــى الخصــوص مــروع مرســوم متعلــق باللجنــة
الوطنيــة للطلبيــات العموميــة.
و قامــت اللجنــة بدراســة  17قــرارا نــر أغلبهــا ،همــت عــى الخصــوص ماليــة
األوقــاف العامــة وتطبيــق مرســوم الصفقــات العموميــة الجديــد ،و 12مقــررا منهــا ســبعة
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تعلقــت برفــع ســقف ســندات الطلــب واثنــن متــا الئحــة األعــال املمكــن أن تكــون موضــوع
عقــود أو اتفاقــات خاضعــة للقانــون العــادي.
وقــد أبــدت اللجنــة  22رأيــا تخــص كل مجــاالت ومراحــل الصفقــات العموميــة
ميكــن االطــاع عليهــا يف بوابــة األمانــة العامــة للحكومــة  ،www.sgg.gov.maإىل جانــب
بتها يف شكايات عدد من املتنافسني.
وقــد متيــزت هــذه الســنة بنــر املرســوم املتعلــق بالصفقــات العموميــة رقــم
 2.12.349والــذي عــرف إعــداده عقــد أكــر مــن  80اجتامعــا للتشــاور حــول املســتجدات
التــي عرفهــا مجــال الصفقــات العموميــة عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل.
ويكــرس هــذا املرســوم مبــادئ احــرام حريــة الولــوج إىل الطلبيــات العموميــة
واملســاواة يف التعامــل مــع املتنافســن وضــان حقوقهــم والشــفافية يف اختيــارات صاحــب
املــروع وخضــوع إب ـرام الصفقــات العموميــة لقواعــد الحكامــة الجيــدة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار احــرام البيئــة وأهــداف التنميــة املســتدامة .و يحــد د يف آن واحــد طــرق إبــرام
الصفقــات العموميــة بالنســبة ملصالــح الدولــة والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات العموميــة
التــي ســيتم تحديــد الئحتهــا مبوجــب قــرار لوزيــر االقتصــاد واملاليــة .كــا يتضمــن ألول
مــرة يف تاريــخ الصفقــات العموميــة باملغــرب مقتضيــات تخضــع عقــود الهندســة املعامريــة
للمنافســة.

جمعية األعمال االجتماعية

يف إطــار تنفيــذ جمعيــة األعــال االجتامعيــة ملوظفــي األمانــة العامــة للحكومــة
لربنامــج عملهــا  ،2014تــم خــال هــذه الســنة القيــام مبجموعــة مــن األنشــطة و املشــاريع
والربامــج  -برســم ســنوات  2010املندرجــة ضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة لفائــدة
املنخرطــن .وقــد همــت هــذه الخدمــات مجــاالت التغطيــة الصحيــة وبعــض الخدمــات
االجتامعيــة العينيــة وخدمــات املســاعدة اإلداريــة والخدمــات االجتامعيــة الرتفيهيــة باإلضافــة
إىل خدمــات أخــرى.
و قــد قــرر مكتــب الجمعيــة هــذه الســنة كذلــك مواصلــة تعميــم املنــح التــي
تقدمهــا الجمعيــة عــى ســائر موظفــي األمانــة العامــة للحكومــة مبختلــف درجــاﺗﻬم ،ويتعلــق
األمــر مبنحــة التمــدرس ومنحــة عيــد األضحــى ومنحــة الــوالدة ومنحــة الــزواج ومنحــة التعزيــة
عنــد الوفــاة باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة لجميــع املوظفــن الراغبــن يف متابعــة دروس اللغــات
االجنبيــة لفائــدﺗﻬم ولفائــدة أبنائهــم وقــررت تعميــم منحــة الدعــم اللغــوي لفائــدﺗﻬم يف هــذا
الصــدد.
كــا تســهر الجمعيــة يف مجــال التغطيــة الصحيــة لتطويــر منظومــة املســاعدة
اإلداريــة مــن خــال ربــط االتصــال بالجهــات املعنيــة لترسيــع وتــرة حصــول املنخرطــن ﺑﻬا
عــى موافقــة الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي مــن أجــل تحمــل مصاريــف
االستشــفاء والعــاج والعمليــات الجراحيــة.
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كــا عملــت الجمعيــة عــى دعــم الطاقــم اإلداري الــذي تــم وضعــه رهــن إشــارة
املنخرطــن ﺑﻬا ملواكبتهــم يف حــاالت املــرض العارضــة أو مــؤازرة ذويهــم يف حــاالت الوفــاة.
وقــد تــم يف إطــار تنفيــذ برنامــج عمــل الجمعيــة برســم هــذه الســنة عقــد اتفاقيات
مــع عــدد مــن املصحــات الخاصــة مــن أجــل متكــن املنخرطــن مــن االســتفادة مــن خدمــات
استشــفائية متنوعــة ويف جميــع التخصصــات.
كــا تــم إحــداث الوحــدة الخاصــة باالستشــارات الطبيــة املقدمــة مبقــر الجمعيــة
والتعاقــد مــع بعــض األطبــاء املتخصصــن ،بعــد أن تــم الحصــول عــى الرتاخيــص القانونيــة
الالزمــة.
وتســعى الجمعيــة بحــول اللــه برســم الســنة القادمــة إىل االســتمرار يف تنفيــذ
برنامــج عملهــا مــن أجــل توســيع خدمــاﺗﻬا وتقويــة بنيتهــا اإلداريــة حتــى تســتطيع االســتجابة
لحاجيــات املنخرطــن وتلبيــة طلبــاﺗﻬم.

المالحق

الملحق رقم 1
النصوص القانونية المتعلقة
باألمانة العامة للحكومة

ظهير شريف بتاريخ  25ربيع الثاني 1375
( 10دجنبر  )1955تحدث بموجبه كتابة عامة للحكومة
(ج .ر .بتاريخ  17يبراير )1956
الفصل األول
تشتمل رياسة حكومة جاللتنا عىل كتابة عامة.
الفصل الثاين
يــرأس الكتابــة العامــة ويســر شــؤونها كاتــب عــام للحكومــة يعــن بظهــر رشيــف
ويخضــع الكاتــب العــام بصفــة مبــارشة لســلطة رئيــس الحكومــة ويحــر جلســات اﻤﻟﺠالــس
الوزاريــة التــي تنعقــد تحــت رياســتنا ومجلــس الــوزراء.
(أضيفــت الفقــرة  5بالفصــل الفريــد مــن الظهــر الرشيــف رقــم  1-61-306بتاريــخ
 25جــادى الثانيــة  4( 1381دجنــر  : ) ) 1961وميكــن أن يعهــد إليــه مبوجــب مرســوم
بالقيــام بالنيابــة عــن أحــد أعضــاء الحكومــة.
الفصل الثالث
تشــتمل الكتابــة العامــة يف رياســة الــوزارة عــى املصالــح الرضوريــة لعمــل الحكومــة
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ولتنســيق نشــاط مختلــف الــوزارات بوجــه خــاص والكتابــة مكلفــة بتنظيــم وكتابــة جلســات
اﻤﻟﺠالــس الوزاريــة ومجالــس الــوزراء كــا هــي مكلفــة بجمــع ودراســة القضايــا املعروضــة
عــى رئيــس الحكومــة للبــت أو النظــر فيهــا.
الفصل الرابع
ســيحدد ظهــر يصــدر فيــا بعــد رشوط تطبيــق ظهرينــا الرشيــف هــذا كــا ســيقرر
ماهيــة مصالــح الكتابــة العامــة للحكومــة ونظامهــا 19 .مــاي  ) 2010يتعلــق )
مرسوم رقم  2.09.677صادر في  4جمادى اآلخرة 1431
(19ماي  ) 2010بتنظيم األمانة العامة للحكومة
الوزير األول،
بناء عىل الدستور والسيام الفصلني  47و  63منه ؛
وعــى الظهــر الرشيــف الصــادر يف  25مــن ربيــع اآلخــر 10 ( 1375ديســمرب )1955
بإحــداث األمانــة العامــة للحكومــة ؛
و عــى املرســوم رقــم  2.05.1369الصــادر يف  29مــن شــوال  2( 1426ديســمرب
 )2005بتحديــد قواعــد تنظيــم القطاعــات الوزاريــة والالمتركــز اإلداري ؛
وبعــد دراســة املــروع يف اﻤﻟﺠلــس الــوزاري املنعقــد بتاريــخ  18مــن ربيــع األول
 5( 1431مــارس ،)2010
رسم ما ييل :
املادة 1
تشــتمل األمانــة العامــة للحكومــة ،املحدثــة بالظهــر الرشيــف املشــار إليــه أعــاه
الصــادر يف  25مــن ربيــع اآلخــر  10( 1375ديســمرب  ،)1955باإلضافــة إىل ديــوان األمــن العــام
للحكومــة ،عــى :
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• الكتابة العامة ؛
• املفتشية العامة للمصالح اإلدارية ؛
• املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية التي تضم :
 مديرية الترشيع والتنظيم ؛ مديرية الدراسات واألبحاث القانونية ؛ مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين.• مديرية املطبعة الرسمية ؛
• مديرية الجمعيات ؛
• مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية ؛
• مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.
املادة 2
ميــارس الكاتــب العــام ،تحــت ســلطة األمــن العــام للحكومــة ،االختصاصات املســندة
إليــه مبوجــب املرســوم رقــم  2.93.44الصــادر يف  7مــن ذي القعــدة  29( 1413ابريــل  )1993يف
شــأن وضعيــة الكتــاب العامــن للــوزارات _.كــا يســهر ،عــاوة عــى ذلــك ،عــى إعــداد وتتبــع
جــداول أعــال اﻤﻟﺠالــس الحكوميــة واﻤﻟﺠالــس الوزاريــة ومحــارض اجتامعــاﺗﻬا وكــذا إعــداد
مشــاريع الظهائــر الرشيفــة قصــد عرضهــا عــى جاللــة امللــك ليضــع عليهــا خامتــه الرشيــف.
املادة 3
تضطلــع املفتشــية العامــة للمصالــح اإلداريــة مبهمــة إخباراألمــن العــام للحكومــة،
ال ــذي ترتب ــط ب ــه مب ــارشة ،ب ــكل م ــا يتص ــل بس ــر املصال ــح وبالنظ ــر يف الطلب ــات املوكول ــة
إليهـــا .كـــا تقـــوم ،بنـــاء عـــى طلـــب منـــه ،بأعـــال التفتيـــش والتحقيـــق والدراســـات
واملراقب ــة والتدقي ــق .وتح ــرر تقاري ــر التفتي ــش وتع ــرض اس ــتنتاجاﺗﻬا ع ــى األم ــن الع ــام
للحكومـــة.
املادة 4
تقــوم املديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة مبهمــة تنســيق األعــال
املتعلقــة بإعــداد وصياغــة مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة.
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وتســهر عــى تنفيــذ السياســة الحكوميــة يف مــا يتعلــق بتدويــن النصــوص الترشيعية
والتنظيميــة وتحيينهــا.
وتتوىل لهذه الغاية :
• القيــام ،مــن الوجهــة القانونيــة ،بدراســة جميــع مشــاريع القوانــن واألنظمــة للتحقــق
مــن مطابقتهــا ألحــكام الدســتور وعــدم منافــاﺗﻬا للنصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
الجــاري ﺑﻬا العمــل ؛
• القيــام ،إن اقتــى األمــر ذلــك ،بإعــداد مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
التــي ال تدخــل يف اختصــاص قطــاع وزاري معــن ؛
• القيــام ،مــن الوجهــة القانونيــة ،ببحــث الفتــاوى التــي يطلبهــا الوزيــر األول أو
الســلطات الحكوميــة وســائر اإلدارات العموميــة إىل األمــن العــام للحكومــة ؛
• إنجاز الرتجمة الرسمية للنصوص الترشيعية والتنظيمية ؛
• القيــام ،باتصــال مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ،بتدويــن النصــوص الترشيعيــة
والتنظيميــة والعمــل عــى تحيينهــا وتبســيطها قصــد جعلهــا يف متنــاول العمــوم ؛
• القيام بالدراسات واألبحاث القانونية املتصلة مبختلف مجاالت العمل الترشيعي ؛
• تقديــم االستشــارات القانونيــة املتعلقــة باتفاقيــات القــروض واتفاقيــات ضــان
القــروض ،بطلــب مــن الحكومــة ،وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ؛
• إعــداد وثائــق االنضــام أو املصادقــة ،حســب كل حالــة عــى حــدة ،عــى االتفاقيــات
الدوليــة التــي تربمهــا اململكــة املغربيــة ؛
• إعــداد املذك ـرات القانونيــة املتعلقــة بالطعــون الدســتورية التــي تقدمهــا الحكومــة
بخصــوص عــدم دســتورية بعــض مشــاريع أو مقرتحــات القوانــن التــي يوافــق عليهــا
الربملــان ،وكــذا إعــداد مذكـرات جــواب الحكومــة املتعلقــة بالطعــون الدســتورية التــي
يقدمهــا أعضــاء الربملــان.
املادة 5
تتــوىل مديريــة املطبعــة الرســمية مهمــة طبــع الجريــدة الرســمية للمملكــة وتنفيــذ
جميــع أعــال الطبــع لحســاب اإلدارات العموميــة.
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املادة 6
تضطلــع مديريــة الجمعيــات مبهمــة الســهر عــى تطبيــق النصــوص الترشيعيــة
والتنظيميــة التــي تضبــط ،بوجــه عــام ،الحــق يف تأســيس الجمعيــات.
وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :
• الســهر عــى إعــداد وتطبيــق النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة املتعلقــة بالجمعيــات،
وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ؛
• منــح رخــص التــاس اإلحســان العمومــي لفائــدة الجمعيــات ،بعــد اســتطالع رأي اللجنــة
املكلفــة بدراســة الطلبــات املقدمــة لهــذه الغايــة ؛
• تلقــي طلبــات االعـراف بصفــة املنفعــة العامــة املقدمــة مــن قبــل الجمعيــات الراغبــة يف
ذلــك ،ودراســتها وعرضهــا عــى أنظــار الوزيــر األول للبــت فيهــا ؛
• تلقــي الترصيحــات التــي تقــوم ﺑﻬا الجمعيــات لــدى األمــن العــام للحكومــة بشــأن
املســاعدات املاليــة والعينيــة التــي تحصــل عليهــا مــن جهــات أجنبيــة ؛
• وضــع منظومــة إعالميــة وطنيــة خاصــة بالجمعيــات ،بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة
املعنيــة.
املادة 7
تضطلــع مديريــة املهــن املنظمــة والهيئــات املهنيــة مبهمــة الســهر عــى تطبيــق
النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة التــي تضبــط مزاولــة املهــن املنظمــة التــي تدخــل يف مجــال
اختصــاص األمانــة العامــة للحكومــة وتنظيــم الهيئــات املهنيــة املتعلقــة ﺑﻬا.
وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :
• الســهر عــى إعــداد وتطبيــق النصــوص الترشيعيــة املتعلقــة باملهــن املنظمــة والهيئــات
املهنيــة املتعلقــة ﺑﻬا ،وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ؛
• منــح اإلذن مبزاولــة املهــن املنظمــة التــي تدخــل يف مجــال اختصــاص األمانــة العامــة
للحكومــة ؛
• منــح اإلذن بفتــح واســتغالل وتســيري املؤسســات الصحيــة ومؤسســات املنتوجــات
الصيدليــة.
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املادة 8
تتــوىل مديريــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مهمــة إدارة املصالــح امللحقــة مبــارشة بالوزيــر األول
واألمانــة العامــة للحكومــة.
املادة 9
طبقــا ملقتضيــات املرســوم رقــم  1369.05.2الصــادر يف  29مــن شــوال ٢( 1426
ديســمرب  )2005املشــار إليــه أعــاه ،تحــدث األقســام واملصالــح التابعــة للمديريــات املشــار
إليهــا أعــاه وتحــدد اختصاصــاﺗﻬا بقــرار لألمــن العــام للحكومــة تــؤرش عليــه الســلطتان
الحكوميتــان املكلفتــان باملاليــة وبتحديــث القطاعــات العامــة.
املادة 10
تظــل لجنــة الصفقــات املحدثــة لــدى األمانــة العامــة للحكومــة خاضعــة ملقتضيــات
املرســوم رقــم  840.75.2الصــادر يف  27مــن ذي الحجــة  30( 1395ديســمرب .)1975
املادة 11
تنســخ مقتضيــات املرســوم رقــم  365.83.2الصــادر يف  7جــادى األوىل 29( 1405
يناير(1985املتعلــق بتنظيــم األمانــة العامــة للحكومــة.
املادة 12
يســند تنفيــذ هــذا املرســوم ،الــذي ينــر يف الجريــدة الرســمية ،إىل األمــن العــام
للحكومــة ووزيــر االقتصــاد واملاليــة والوزيــر املنتــدب لــدى الوزيــر األول املكلــف بتحديــث
القطاعــات العامــة كل واحــد منهــم فيــا يخصــه.
وحرر بالرباط يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي )2010
اإلمضاء  :عباس الفايس.
وقعه بالعطف :
األمني العام للحكومة،
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :صالح الدين املزوار.
الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد سعد العلمي
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قرار لألمين العام للحكومة رقم 2690.10
صادر في  22من محرم 1432
(  28ديسمبر )2010بإحداث األقسام والمصالح التابعة للمديريات
المركزية لألمانة العامة للحكومة
األمني العام للحكومة،
بنــاء عــى املرســوم رقــم  2.05.1369الصــادر يف  29مــن شــوال  2( 1426ديســمرب
 )2005بشــأن تحديــد قواعــد تنظيــم القطاعــات الوزاريــة والالمتركــز اإلداري ؛
وعــى املرســوم رقــم  2.09.677الصــادر يف  4جــادى اآلخــرة  19( 1431مــاي  )2010املتعلــق
بتنظيــم األمانــة العامــة للحكومــة ؛
وعــى املرســوم رقــم  2.75.832الصــادر يف  27مــن ذي الحجــة  30( 1395ديســمرب
 )1975بشــأن املناصــب العليــا الخاصــة مبختلــف الــوزارات ،كــا وقــع تغيــره وتتميمــه ؛
وعــى املرســوم رقــم  2.75.864الصــادر يف  17مــن محــرم  19( 1396ينايــر )1976
املتعلــق بنظــام التعويضــات املرتبطــة مبزاولــة املهــام العليــا مبختلــف الــوزارات،
قرر ما ييل :
املادة األوىل
تضــم املديريــات املكونــة للمديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة األقســام
واملصالــح التاليــة:
 1مديرية الترشيع والتنظيم ،وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :• قسم القطاعات اإلنتاجية والبنيات التحتية والبيئة ،ويضم :
 مصلحة القطاعات اإلنتاجية؛ مصلحة قطاع البنيات التحتية واملاء والبيئة ؛• قسم القطاعات االقتصادية واملالية ،ويضم :
 مصلحة قطاع املالية العامة ؛ مصلحة قطاعات املال واألبناك والتأمينات ؛ -مصلحة القطاعات االقتصادية ؛
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• قسم القطاعات االجتامعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،ويضم :
 مصلحة قطاعات الشغل واالحتياط االجتامعي ؛ مصلحة قطاعات الصحة واألوقاف والشؤون اإلسالمية ؛ مصلحة قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين املهني ؛• قسم القطاعات اإلدارية والخدمات ،ويضم :
 مصلحة قطاع الخدمات ؛ مصلحة الهياكل اإلدارية واألنظمة األساسية ؛• قســم قطاعــات العــدل والشــؤون العقاريــة واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة،
ويضــم :
 مصلحة قطاع العدل ؛ مصلحة قطاع الشؤون العقارية ؛ مصلحة االتفاقيات واملعاهدات الدولية ؛• قسم قطاعات املؤسسات العامة والجامعات املحلية واإلدارة الرتابية ،ويضم :
 مصلحة قطاع املؤسسات العامة والجامعات املحلية ؛ مصلحة قطاع اإلدارة الرتابية واالنتخابات والحريات العامة ؛ -2مديرية الدراسات واألبحاث القانونية وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :
• قسم الدراسات واالستشارات القانونية ،ويضم :
 مصلحة الدراسات واألبحاث القانونية ؛ مصلحة االستشارات القانونية ؛• قسم قواعد املعطيات واليقظة القانونية ،ويضم :
 مصلحة قواعد املعطيات القانونية ؛ مصلحة اليقظة القانونية ؛ -3مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين ،وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :
• قسم الرتجمة القانونية ،ويضم :
 مصلحة النصوص الترشيعية ؛ مصلحة النصوص التنظيمية ؛ -مصلحة املراجعة اللغوية ؛
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• قسم التوثيق والنرش ،ويضم :
 مصلحة الخزانة املركزية ؛ مصلحة التوثيق واألرشيف ؛ مصلحة تتبع نرش النصوص القانونية ؛• قسم تحيني النصوص القانونية والتدوين ،ويضم :
 مصلحة تحيني النصوص القانونية ؛ مصلحة التدوين.املادة 2
تحــدث مصلحــة ملحقــة باملديريــة العامــة للترشيــع والدراســات القانونيــة تســمى
«مصلحــة التنســيق والتتبــع».
املادة 3
تتكــون مديريــة املطبعــة الرســمية ،بصفتهــا مرفقــا للدولــة مسـرا بصفــة مســتقلة،
مــن األقســام واملصالــح التاليــة :
• قسم الشؤون اإلدارية واملالية ،ويضم:
 مصلحة املوارد البرشية؛ مصلحة امليزانية واملحاسبة؛ مصلحة الصفقات واالقتناءات؛ مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدات؛• قسم اإلنتاج والتوزيع ،ويضم :
 مصلحة نرشات الجريدة الرسمية ؛ مصلحة معالجة املنشورات ؛ مصلحة الطبع واإلنتاج ؛ مصلحة التسويق والتوزيع ؛• قسم تدبري النظم املعلوماتية ،ويضم :
 مصلحة الربامج املعلوماتية ؛ -مصلحة تدبري الشبكات والصيانة.
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املادة 4
تتكون مديرية الجمعيات من قسمني :
• قسم الدراسات وقواعد املعطيات ،ويضم :
 مصلحة الدراسات والرخص وتلقي الترصيحات ؛ مصلحة اإلحصاءات وقواعد املعطيات ؛• قسم التتبع واملواكبة القانونية ،ويضم :
 مصلحة تتبع أنشطة الجمعيات ؛ مصلحة املواكبة القانونية.املادة 5
تتكون مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية من القسمني التاليني :
• قسم املهن املنظمة ،ويضم :
 مصلحة املهن الطبية؛ مصلحة املهن التقنية وشبه الطبية ؛• قسم الهيئات املهنية ،ويضم :
 مصلحة الدعم القانوين وشؤون الهيئات املهنية ؛ مصلحة الدراسات والتتبع.املادة 6
تتكون مديرية الشؤون اإلدارية واملالية من األقسام واملصالح التالية :
 -1املصالح اإلدارية واملالية التابعة للوزير األول :
• قسم املوارد البرشية ،ويضم :
 مصلحة تدبري شؤون موظفي مصالح الوزير األول ؛ مصلحة تدبري شؤون موظفي الهيئات امللحقة بالوزير األول ؛• قسم امليزانية واملعدات ،ويضم :
 مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛ مصلحة تدبري الحسابات الخصوصية للخزينة ؛ -مصلحة التخزين وتدبري املعدات والبنايات.
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 -2املصالح اإلدارية واملالية لألمانة العامة للحكومة :
• قسم املوارد البرشية ،ويضم :
 مصلحة تدبري املوارد البرشية ؛ مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات ؛• قسم امليزانية واملعدات ،ويضم :
 مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛ مصلحة الصفقات واالقتناءات ؛ مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدات ؛املادة 7
يحدث قسامن ملحقان بالكتابة العامة ،هام :
• قسم الشؤون العامة ،ويضم :
 مصلحة التسجيل والتدبري الرقمي للمحفوظات واألرشيف ؛ مصلحة إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة ؛ مصلحة أنشطة املجالس الحكومية والوزارية ؛ مصلحة التنسيق والتقييم والتعاون ؛• قسم النظم املعلوماتية ،ويضم:
 مصلحة إنجاز وتتبع املشاريع املعلوماتية ؛ مصلحة تدبري املوارد املعلوماتية ؛مصلحة الدعم والصيانة وأمن النظم املعلوماتية.
املادة 8
ينــر هــذا القـرار بالجريــدة الرســمية ،ويعمــل بــه ابتــداء مــن تاريــخ نرش املرســوم
رقــم  2.09.677الصــادر يف  4جــادى اآلخــرة  19( 1431مــاي  )2010املتعلــق بتنظيــم األمانــة
العامــة للحكومــة بهــذه الجريــدة.
وحرر بالرباط يف  22من محرم  28 ( 1432ديسمرب )2010
اإلمضاء  :إدريس الضحاك

61

مرسوم رقم  2.97.1039صادر في  27من رمضان 1418
( 26يناير  )1998بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين
لإلدارات لدى األمانة العامة للحكومة.
الوزير األول،
بنــاء عــى الظهــر الرشيــف الصــادر يف  25مــن ربيــع اآلخــر  10( 1375ديســمرب
 )1955بإحــداث األمانــة العامــة للحكومــة ؛
وعــى الظهــر الرشيــف رقــم  1.58.008الصــادر يف  4شــعبان  24( 1377فربايــر
 )1958يف شــأن النظــام العــام للوظيفــة العموميــة والســيام الفصــول  23و 27و 31منــه ؛
وبعــد االطــاع عــى املرســوم رقــم  2.83.365بتاريــخ  7جــادى األوىل 29( 1405
1
ينايــر  )1985املتعلــق بتنظيــم األمانــة العامــة للحكومــة والســيام املــادة  2منــه ؛
وبعــد دراســة املــروع يف املجلــس الــوزاري املجتمــع يف  18مــن رمضــان  17( 1418ينايــر
،)1998
رسم ما ييل :
الفـصـل األول
أحكام عـامة
املادة 1
تحــدث لــدى األمانــة العامــة للحكومــة هيئــة للمستشــارين القانونيــن لــإدارات تحــدد
مهامهــم ورشوط توظيفهــم وترقيتهــم يف الدرجــة والرتبــة وفقــا ألحــكام هــذا املرســوم.

 1غــر تنظيــم األمانــة العامــة للحكومــة مبوجــب املرســوم رقــم  2-09-677الصــادر يف  4جــادى اآلخــرة
 19( 1431مــاي )2010
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املادة 2
يعهــد إىل املستشــارين القانونيــن لــإدارات تحــت ســلطة األمــن العامــة للحكومــة باملهــام
التاليــة :
• القيــام ،مــن الوجهــة القانونيــة بدراســة جميــع مشــاريع القوانــن واألنظمة قصــد التحقق
مــن مطابقتهــا ألحــكام الدســتور وعــدم منافاتهــا للنصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل والســهر بالخصــوص عــى التقيــد مببــدأ الفصــل بــن املجــال
الترشيعــي واملجــال التنظيمــي املحــدد يف الدســتور ؛
• القيــام إن اقتــى األمــر ذلــك بإعــداد مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة التــي ال
تدخــل يف اختصــاص وزارة معينــة ؛
• بحــث الفتــاوى القانونيــة التــي يطلبهــا الوزيــر األول أو الســلطات الحكوميــة األخــرى إىل
األمــن العامــة للحكومــة ؛
• االهتــام باتصــال مــع الــوزارات املعنيــة بدراســة وإعــداد تدويــن وتبســيط النصــوص
الترشيعيــة والتنظيميــة قصــد جعلهــا أكــر مــن ذي قبــل يف متنــاول العمــوم بوجــه عــام
والفاعلــن بوجــه خــاص ؛
• إج ـراء كل دراســة بحــث وتأمــل يف التطــورات الحديثــة التــي يعرفهــا مجــاال الترشيــع
والتنظيــم والتــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى تحريــر تقاريــر تقييميــة يف املجــال
املقصــود ؛
• القيــام بوصفهــم مندوبــن للحكومــة مبــؤازرة الســلطات الحكوميــة حــن دراســة مشــاريع
القوانــن مــن لــدن اللجــان الربملانيــة الدامئــة متــى طلبــت هــذه الســلطات ذلــك.
املادة 3
تشتمل هيئة املستشارين القانونيني لإلدارات عىل الدرجات الثالث التالية :
• مستشار قانوين من الدرجة الثانية ؛
• مستشار قانوين من الدرجة األوىل ؛
• مستشار قانوين من الدرجة االستثنائية.
 2املرســوم رقــم  2-98-191الصــادر يف  25مــن شــوال  23( 1418فربايــر  )1998بتحديــد عــدد املستشــارين
القانونيــن لــإدارات ،املغــر مبوجــب املرســوم رقــم  2-09-679الصــادر يف  20مــن محــرم  6( 1431ينايــر
.)2010
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ويحــدد عــدد املستشــارين القانونيــن لــإدارات مبرســوم يتخــذ باقـراح مــن األمــن العــام
للحكومــة بعــد اســتطالع رأي الوزيــر املكلــف باملالية .2
املادة 4
يحــدد عــى النحــو التــايل الرتتيــب التسلســي لألرقــام االســتداللية املنفــذة للمستشــارين
مــن الدرجــة الثانيــة :
الرتبة األوىل  ..........................................................الرقم االستداليل 336
الرتبة الثانية  ..........................................................الرقم االستداليل 374
الرتبة الثالثة  ..........................................................الرقم االستداليل 408
الرتبة الرابعة  ..........................................................لرقم االستداليل 441
الرتبة الخامسة  .......................................................الرقم االستداليل 477
الرتبة السادسة  .......................................................الرقم االستداليل 514
الرتبة السابعة  ........................................................الرقم االستداليل 547
الرتبة الثامنة  ..........................................................الرقم االستداليل 579
الرتبة التاسعة  .........................................................الرقم االستداليل 611
الرتبة العارشة  ..........................................................الرقم االستداليل 639
الرتبة االستثنائية  .....................................................الرقم االستداليل 704
املادة 5
تشــتمل درجــة مستشــار قانــوين مــن الدرجــة األوىل عــى ســت رتــب تخصــص لهــا
األرقــام االســتداللية الحقيقيــة التاليــة :
الرتبة األوىل  ...........................................................الرقم االستداليل 704
الرتبة الثانية  ..........................................................الرقم االستداليل 746
الرتبة الثالثة  ..........................................................الرقم االستداليل 779
الرتبة الرابعة  .........................................................الرقم االستداليل 812
الرتبة الخامسة  ......................................................الرقم االستداليل 840
الرتبة السادسة  ......................................................الرقم االستداليل 870
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املادة 6
تشــتمل درجــة مستشــار قانــوين مــن الدرجــة االســتثنائية عــى أربــع رتــب تخصــص لهــا
األرقــام االســتداللية الحقيقيــة التالية :
الرتبة األوىل  ...........................................................الرقم االستداليل 870
الرتبة الثانية  ...........................................................الرقم االستداليل 890
الرتبة الثالثة  ...........................................................الرقم االستداليل 910
الرتبة الرابعة  ...........................................................الرقم االستداليل 940
الفصل الثاني
توظيف وترقية المستشارين القانونيين لإلدارات
املادة 7
(تــم تغيريهــا وتتميمهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع اآلخــر 1431
( 26مــارس - )2010املــادة األوىل ،وتغيريهــا باملرســوم رقــم  2.13.391الصــادر يف  28مــن
جــادى اآلخــرة  9( 1434مــاي  - )2013املــادة األوىل)
يوظــف املستشــارون القانونيــون مــن الدرجــة الثانيــة بعــد النجــاح يف مبــاراة
يشــارك فيهــا املرتشــحون الحاصلــون عــى :
• الدكتوراه يف الحقوق أو دبلوم معرتف مبعادلته لها ؛
• دبلــوم الدراســات العليــا املتخصصــة أو املعمقــة أو املاســر أو املاســر املتخصــص يف
الحقــوق أو دبلــوم معــرف مبعادلتــه إلحــدى هــذه الشــهادات واملتوفريــن عــى خمــس
ســنوات ،عــى األقــل ،مــن الخدمــة العموميــة الفعليــة يف إطــار مرتــب يف ســلم األجــور
رقــم  11أو يف إطــار معتــر يف حكمــه.
املادة 8
(تــم تغيريهــا وتتميمهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع اآلخــر 1431
( 26مــارس  - )2010املــادة األوىل ،وتغيريهــا باملرســوم رقــم  2.13.391الصــادر يف  28مــن
جــادى اآلخــرة  9( 1434مــاي  - )2013املــادة األوىل).
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ال ميكــن أن يشــارك يف مبــاراة التوظيــف املستشــارون القانونيــون املتدربــون الذيــن
تــم حذفهــم مــن هيئــة املستشــارين القانونيــن.
املادة 9
(تــم تغيــر وتتميــم الفقــرة األوىل منهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع
اآلخــر  26( 1431مــارس -)2010املــادة األوىل).
يقــي املستشــارون القانونيــون الذيــن تــم توظيفهــم وفــق الــروط املحــددة يف
املــادة  7أعــاه تدريبــا مدتــه ســنتني يتلقــون خاللــه تكوينــا قانونيــا عــى املســتوى النظــري
والتطبيقــي يحــدد برنامجــه وكيفيــات تنظيميــة بقــرار لألمــن العــام للحكومــة.
ويشــاركون عــى إثــر التدريــب يف امتحــان لألهليــة املهنيــة .ويرســم الناجحــون
منهــم يف هــذا االمتحــان بالرتبــة الثالثــة مــن الدرجــة الثانيــة.
وفيــا يخــص املستشــارين القانونيــن املتدربــن غــر الناجحــن يف امتحــان األهليــة
املهنيــة ،ميكــن إمــا إرجاعهــم إىل أطرهــم األصليــة إن كانــوا منتمــن لــإدارة مــن قبــل وإمــا
إعفاؤهــم.
أمــا املستشــارون القانونيــون املنتمــون ألحــد أطــر املوظفــن فيعــاد ترتيبهــم بعــد
الرتســيم يف الرتبــة املنفــذ لهــا رقــم اســتداليل يســاوي رقمهــم االســتداليل أو يفوقــه مبــارشة.
املادة 10
(تــم تغيريهــا وتتميمهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع اآلخــر 1431
( 26مــارس  - )2010املــادة األوىل ،وتغيريهــا باملرســوم رقــم  2.13.391الصــادر يف  28مــن
جــادى اآلخــرة  9( 1434مــاي  - )2013املــادة األوىل).
تحــدد رشوط وكيفيــة وبرنامــج املبــاراة وامتحــان األهليــة املهنيــة املنصــوص عليهــا
يف املــواد  7و 9و 11و 12مــن هــذا املرســوم بقــرار يصــدره األمــن العــام للحكومــة بعــد
اســتطالع رأي الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة.
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املادة 11
(تــم تغيريهــا وتتميمهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع اآلخــر 1431
( 26مــارس - )2010املــادة األوىل ،وتغيريهــا باملرســوم رقــم  2.13.391الصــادر يف  28مــن
جــادى اآلخــرة  9( 1434مــاي  - )2013املــادة األوىل).
ميكن أن يعني يف الدرجة األوىل :
 عــن طريــق االختيــار بعــد التقييــد يف جــدول الرتقيــة ،املستشــارون القانونيــون مــنالدرجــة الثانيــة البالغــون الرتبــة الســابعة عــى األقــل واملثبتــون توفرهــم عــى خمــس
ســنوات مــن األقدميــة بهــذه الصفــة ؛
ويعــن املعنيــون باألمــر يف الرتبــة األوىل مــن الدرجــة ويحتفظــون يف حــدود ســنتني،
باألقدميــة املكتســبة يف رتبتهــم القدميــة إذا وقــع تعيينهــم برقــم اســتداليل معــادل.
 عىل إثر مباراة من بني :• األســاتذة الباحثــن يف الحقــوق املنتمــن عــى األقــل إلطــار أســاتذة التعليــم العــايل
املســاعدين مــن الدرجــة «ب» ؛
• املوظفــن املنتمــن عــى األقــل إلطــار مرتــب يف ســلم األجــور رقــم  11أو إلطــار معتــر
يف حكمــه والحاصلــن عــى إحــدى الشــهادات يف الحقــوق التــي تســمح بالتوظيــف يف
اإلطــار املذكــور واملثبتــن قضــاء  12ســنة مــن الخدمــة يف هــذا اإلطــار.
ويعــن املعنيــون باألمــر ويعــاد ترتيبهــم يف الدرجــة األوىل برقــم اســتداليل يســاوي
أو يفــوق مبــارشة الرقــم االســتداليل الــذي كان لهــم يف إطارهــم األصــي ويحتفظــون باألقدميــة
املكتســبة يف رتبتهــم األخــرة إذا وقــع تعيينهــم برقــم اســتداليل معــادل.
املادة 12
(تــم تغيريهــا وتتميمهــا باملرســوم رقــم  2.09.678الصــادر يف  9ربيــع اآلخــر1431
( 26مــارس -)2010املــادة األوىل).
يلـج الدرجـة االسـتثنائية عـن طريـق االختيـار املستشـارون القانونيـون مـن الدرجة
األوىل املثبتـون بهـذه الصفـة توفرهـم على أقدميـة خمـس سـنوات على األقـل واملدرجـة
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أسماؤهم يف جـدول للرتقيـة يحـدده األمين العام للحكومـة باعتبـار أهليتهم املهنية وسـلوكهم
يف العمـل.
ويعين املعنيـون باألمـر يف الرتبة األوىل من الدرجة االسـتثنائية ويحتفظون ،يف حدود
سـنتني ،باألقدميـة املكتسـبة يف رتبتهـم السـابقة إذا وقـع تعيينهـم برقـم اسـتداليل معـادل.
ميكــن أن يعــن يف الدرجــة االســتثنائية ،بعــد االنتقــاء ،يف حــدود خمــس عــدد
املستشــارين القانونيــن لــإدارات املحــدد يف املرســوم رقــم  2.98.191الصــادر يف  25مــن شــوال
 23( 1418فربايــر  )1998كــا تــم تغيــره :
• األســاتذة الباحثــون املنتمــون عــى األقــل إلطــار أســاتذة التعليــم العــايل مــن الدرجــة
«ب» الحاصلــون عــى دكتــوراه الدولــة أو الدكتــوراه يف الحقــوق واملثبتــون قضــاء 20
ســنة عــى األقــل مــن الخدمــة العموميــة الفعليــة؛
• املوظفــون املنتمــون إىل إحــدى الدرجــات التــي يســاوي أو يفــوق رقمهــا االســتداليل يف
الرتبــة األوىل  870الحاصلــون عــى إحــدى الشــهادات العليــا يف الحقــوق ،واملثبتــون
قضــاء  20ســنة عــى األقــل مــن الخدمــة العموميــة الفعليــة.
ويعــن املعنيــون باألمــر ويعــاد ترتيبهــم يف الرتبــة التــي يســاوي رقمهــا االســتداليل أو
يفــوق مبــارشة الرقــم االســتداليل الــذي كان لهــم يف إطارهــم األصــي .ويحتفظــون ،يف حــدود
ســنتني ،باألقدميــة املكتســبة يف رتبتهــم القدميــة إذا تــم تعيينهــم يف رقــم اســتداليل معــادل.
املادة 13
تتــم الرتقيــة مــن رتبــة إىل أخــرى يف درجــة مستشــار قانــوين مــن الدرجــة الثانيــة وفقــا
للجــدول رقــم  1امللحــق بهذا املرســوم.
املادة 14
تتــم الرتقيــة مــن رتبــة إىل أخــرى بالنســبة إىل املستشــارين القانونيــن مــن الدرجــة
األوىل وفقــا لألنســاق التاليــة :
• النسق الرسيع  :سنتان ؛
• النسق املتوسط  :سنتان ونصف ؛
• النسق البطيء  :ثالث سنوات.
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املادة 15
تحــدد بســنتني مــدة الرتقيــة مــن رتبــة إىل أخــرى بالنســبة إىل املستشــارين القانونيــن
مــن الدرجــة االســتثنائية.
املادة 16
يتــم تعيــن املستشــارين القانونيــن لــإدارات وترســيمهم وترقيتهــم يف الرتبــة والدرجــة
بقـرار لألمــن العــام للحكومــة.
املادة 17
ميــارس املستشــارون القانونيــون لــإدارات مــن الدرجتــن الثانيــة واألوىل املهــام املســندة
إليهــم بهــذا املرســوم داخــل أقســام للدراســات واألبحــاث.
الفصل الثالث
نظام التعويضات
املادة 18
يســتفيد املستشــارون القانونيــون لــإدارات مــن تعويــض خــاص وتعويــض عــن
التأطــر وتعويــض عــن التمثيــل وتعويــض عــن الســكن.
ويســتفيد املستشــارون القانونيــون مــن الدرجــة االســتثنائية عــاوة عــى ذلــك مــن
إعانــة اســتثنائية.
وتحــدد املبالــغ الشــهرية للتعويضــات املشــار إليهــا أعــاه يف الجــدول رقــم  2امللحق
بهــذا املرســوم.
املادة 19
تؤدى التعويضات املنصوص عليها يف املادة  18أعاله يف نهاية كل شهر.
والميكــن أن يجمــع بينهــا وبــن أيــة تعويضــات أو مكافــآت كيفــا كان نوعهــا مــا
عــدا التعويضــات العائليــة والتعويضــات عــن املصاريــف.
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الفصل الرابع
أحكام انتقالية
املادة 20
ميكن ،ألجل التكوين األوىل لهيئة املستشارين القانونيني وبالرغم من جميع األحكام
النظامية املنافية ،أن يدمج املوظفون واملستخدمون املزاولون مهامهم يف تاريخ العمل بهذا
املرسوم باألمانة العامة للحكومة يف درجات الهيئة املذكورة بناء عىل طلب منهم إذا :
• كانــت لهــم صفــة مكلفـــن مبهمــة لــدى الوزيــر األول وكانــوا يضطلعــون باملهــام املحــددة
يف املــادة  2أعــاه ؛
• كانــوا يزاولــون املهــام املذكــورة منــذ عــر ســنوات عــى األقــل والســيام بصفــة مكلفــن
بالدراســات وحاصلــن عــى إجــازة يف الحقــوق منــذ مــا ال يقــل عــن  15ســنة.
و ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن تكــون الوضعيــة املقــررة للمعنيــن باألمــر يف
الهيئــة الجديــدة أقــل فائــدة مــن الوضعيــة التــي كانــت لهــم يف تاريــخ إدماجهــم.
وتتخــذ إج ـراءات تنفيــذ هــذه املــادة بق ـرار يصــدره األمــن العــام للحكومــة بعــد
اســتطالع رأي الوزيريــن املكلفــن باملاليــة والشــؤون اإلداريــة.
املادة 21
يســند تنفيــذ هــذا املرســوم الــذي ينــر يف الجريــدة الرســمية وينســخ جميــع
األحــكام املنافيــة ملــا ورد فيــه إىل وزيــر املاليــة والتجــارة والصناعــة والصناعــة التقليديــة
ووزيــر الصيــد البحــري والشــؤون اإلداريــة والعالقــة مــع الربملــان واألمــن العــام للحكومــة كل
واحــد منهــم فيــا يخصــه.
وحرر بالرباط يف  27من رمضان  26( 1418يناير )1998
اإلمضاء  :عبد اللطيف الفياليل
وقعه بالعطف :
وزير املالية والتجارة والصناعةوالصناعة التقليدية
اإلمضاء  :ادريس جطو
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وزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية
والعالقة مع الربملان
اإلمضاء  :املصطفى ساهل
األمني العام للحكومة
اإلمضاء  :عبد الصادق ربيع

الجـدول رقم 1
الرتقية يف الرتب بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة الثانية
الرتب
من الرتبة األوىل إىل الرتبة الثانية .............
من الرتبة الثانية إىل الرتبة الثالثة ............
من الرتبة الثالثة إىل الرتبة الرابعة ............
من الرتبة الرابعة إىل الرتبة الخامسة ........
من الرتبة الخامسة إىل الرتبة السادسة .....
من الرتبة السادسة إىل الرتبة السابعة ......
من الرتبة السابعة إىل الرتبة الثامنة .........
من الرتبة الثامنة إىل الرتبة التاسعة...........
من الرتبة التاسعة إىل الرتبة العارشة ........
من الرتبة العارشة إىل الرتبة االستثنائية......

النسق الرسيع
سنة
سنة
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان ونصف
سنوات 3
سنوات ونصف 3
سنوات ونصف 3
سنوات ونصف 3

النسق املتوسط
سنة
سنة
سنتان ونصف
سنتان ونصف
سنتان ونصف
سنوات ونصف 3
سنوات ونصف 3
سنوات 4
سنوات 4
سنوات 4

النسق البطيء
سنة
سنة
سنوات 3
سنوات ونصف 3
سنوات ونصف 3
سنوات 4
سنوات ونصف 4
سنوات ونصف 4
سنوات ونصف 4
سنوات ونصف 4
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الجدول رقم 2
(تم تغيريه باملرسوم رقم  2.11.265الصادر يف  28من رجب ( 1432فاتح يوليو )2011
نظام التعويضات املمنوحة للمستشارين القانونيني لإلدارات
(املبالغ الشهرية بالدرهم)
3

الدرجات
الدرجة االستثنائية
الدرجة األوىل
الدرجة الثانية :
من الرتبة السادسة إىل الرتبة
االستثنائية
من الرتبة األوىل إىل الرتبة الخامسة

ابتداء من فاتح ماي 2011
اإلعانة التعويض عن
التعويض التعويض التعويض
السكن
الخاص عن التأطري عن التمثيل االستثنائية
5.800
2.900
1.000
23.567 12.213
6.745

4.829
3.944

16.495

7.230
5.026

1.000

1.000
1.000

5.670

4.070
1.400

 2.5.890 - 3بتاريــخ  27أبريــل و رقــم  2.08.278بتاريــخ  21ينايــر  2009و رقــم  2.09.592بتاريــخ  23نونــر
 2009و رقــم  2.11.265بتاريــخ فاتــح يوليــوز .2011
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قرار لألمين العام للحكومة رقم 2654.10
صادر في  5شوال 14 ( 1431سبتمبر  (2010بتحديد برنامج
تكوين المستشارين القانونيين لإلدارات من الدرجة الثانية
وكيفيات تنظيمه.
األمني العام للحكومة،
بنــاء عــى املرســوم رقــم  2.97.1039الصــادر يف  27مــن رمضــان  26( 1418ينايــر
 )1998بإحــداث هيئــة للمستشــارين القانونيــن لــإدارات لــدى األمانــة العامــة للحكومــة،
كــا وقــع تغيــره وتتميمــه وال ســيام باملرســوم رقــم 2.09.678بتاريــخ  9ربيــع اآلخــر 1431
( 26مــارس ،)2010
قرر ما ييل :
املادة األوىل
تطبيقــا ملقتضيــات املــادة 9الفقــرة األوىل مــن املرســوم رقــم  2.97.1039الصــادر
يف  27مــن رمضــان  26( 1418ينايــر  ) 1998املشــار إليــه أعــاه ،يشــتمل التكويــن الــذي
يتلقــاه املستشــارون القانونيــون لــإدارات مــن الدرجــة الثانيــة املتدربــون عــى تكويــن نظــري
وتكويــن تطبيقــي وتداريــب وزيــارات دراســية.
ويهدف التكوين املذكور ،الذي تستغرق مدته سنتني ،إىل متكني املعنيني باألمر من
اكتساب املعارف القانونية األساسية واملؤهالت املهنية والتقنية الرضورية إلعداد وصياغة وتدوين
النصوص الترشيعية والتنظيمية وتحرير االستشارات القانونية و اإلملام بتقنيات التواصل.
املادة 2
ـب التكويــن النظــري عــى متكــن املستشــارين القانونيــن املعنيــن مــن تكويــن
ينصـ ّ
لغــوي متــن ومــن التعمــق يف مختلــف مياديــن املعرفــة القانونيــة ،وبصفــة خاصــة دراســة
املفاهيــم واملبــادئ والنظريــات القانونيــة يف مختلــف فــروع القانــون واألنظمــة القانونيــة
املقارنــة وتقنيــات البحــث القانــوين وإعــداد وصياغــة النصــوص القانونيــة وتدوينهــا.
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وينظــم هــذا التكويــن يف شــكل وحــدات دراســية تحــدد محــاور كل واحــدة منهــا
والغــاف الزمنــي املخصــص لهــا ،وفــق الربنامــج امللحــق بهــذا القـرار .ويــرف عــى كل وحــدة
دراســية منســق وفريــق بيداغوجــي مــن املؤطريــن يختــارون مــن بــن مســؤويل األمانــة العامة
للحكومــة ومــن أســاتذة جامعيــن ومســؤولني إداريــن وخ ـراء وطنيــن ودوليــن.
املادة 3
ينصب التكوين التطبيقي الذي يتم مبصالح األمانة العامة للحكومة ،وتحت اإلرشاف
ّ
املبارش ملسؤوليها ،عىل دراسة حاالت تطبيقية بهدف متكني املعنيني باألمر من املساهمة يف
إعداد ملفات قانونية ويف إعداد وصياغة مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية وتحرير
االستشارات القانونية واملشاركة يف أشغال اللجن املختصة بدراسة القضايا القانونية املعروضة
عىل األمانة العامة للحكومة ،وكذا إعداد دراسات ومذكرات وتقارير وأبحاث قانونية.
املادة 4
تجــرى التداريــب والزيــارات الدراســية بــاإلدارات واملرافــق العموميــة وكــذا ببعــض
املؤسســات والهيئــات الوطنيــة واألجنبيــة .ويتعــن عــى املعنيــن باألمــر إعــداد تقريــر إثــر كل
تدريــب أو زيــارة دراســية.
املادة 5
يتم إنجاز برنامج التكوين وفق مناهج بيداغوجية حديثة تعتمد التناوب بني
التكوين النظري والتكوين التطبيقي يف إطار تفاعيل بهدف تنمية املهارات والقدرات القانونية
لدى املستشارين القانونيني املتدربني وتأهيلهم للقيام باملهام واألعامل التي سيكلفون بها.
املادة 6
يعتـــر حضـــور املستشـــارين القانونيـــن املتدربـــن إجباريـــا يف جميـــع أنشـــطة
التكوي ــن ،وتت ــم مراقب ــة س ــلوكهم وأدائه ــم وتتب ــع م ــدى اس ــتيعابهم للمع ــارف وتقيي ــم
نش ــاطهم ومش ــاركتهم وم ــا اكتس ــبوه م ــن مؤه ــات ،بواس ــطة تقيي ــات دوري ــة إم ــا ع ــن
طريــق اختبــارات كتابيــة أو شــفاهية ،وإمــا عــن طريــق تكليفهــم بدراســة حــاالت وإعــداد
ملفـــات قانونيـــة محـــددة ،وكـــذا عـــن طريـــق إعـــداد تقاريـــر مكتوبـــة عـــن التداريـــب
والزيـــارات الدراســـية التـــي يقومـــون بهـــا.
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املادة 7
يتــم التكويــن املذكــور باملعهــد العــايل لــإدارة وتحــدد كيفيــات تنظيمــه واختيــار
املؤطريــن وبرامــج التداريــب والزيــارات الدراســية وإجـراءات الدعــم واملواكبــة البيداغوجيــة،
وكيفيــات التتبــع والتقييــم مبوجــب اتفــاق بــن األمانــة العامــة للحكومــة واملعهــد العــايل
لــإدارة.
املادة 8
يتعــن عــى كل مستشــار قانــوين متــدرب أن يلتــزم بقواعــد االنضبــاط وحســن
الســلوك ،أثنــاء فــرة التكويــن ،تحــت طائلــة تطبيــق املقتضيــات الترشيعيــة والتنظيميــة التــي
يخضــع لهــا املوظفــون املتمرنــون بــاإلدارات العموميــة.
املادة 9
تحــدث لجنــة للتتبــع والتقييــم بــن األمانــة العامــة للحكومــة واملعهــد العــايل
لــإدارة ،تســهر عــى تتبــع تنفيــذ االتفــاق املشــار إليــه يف املــادة  7أعــاه ،واقـراح كل تدبــر
مــن شــأنه تحســن جــودة التكويــن وتحقيــق األهــداف املتوخــاة منــه.
ولهــذه الغايــة ،تجتمــع اللجنــة املذكــورة بكيفيــة دوريــة ،وتنجــز تقاريــر مرحليــة
للتقييــم الــدوري للتكويــن ،ترفعهــا إىل األمــن العــام للحكومــة.
املادة 10
يوضــع دفــر شــخيص للتقييــم خــاص بــكل مستشــار قانــوين متــدرب عــى حــدة،
تســجل فيــه مالحظــات املؤطريــن وحصيلــة األعــال واألنشــطة الدراســية والبحثيــة التــي
أنجزهــا املستشــار املتــدرب .ويوضــع الدفــر املذكــور رهــن إشــارة لجنــة التتبــع و التقييــم.
املادة 11
يختتــم التكويــن بامتحــان لألهليــة املهنيــة يجتــازه املستشــارون القــــانونيون
املتدربــون ،ينظــم لفائدتهــم طبقــا ألحــكام قـرار األمــن العــام للحكومــة رقــم  946.02الصــادر
يف  24مـــن ربيـــع األول  6( 1423يونيــو  ) 2002بشــأن النظــام الخــاص بامتحــان األهليــة
املهنيــة للمستشــارين القانونيــن لــإدارات مــن الدرجــة الثانيــة.
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املادة 12
يدخــل هــذا الق ـرار ،الــذي ينــر يف الجريــدة الرســمية ،حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن
 14ســبتمرب 2010
وحرر بالرباط يف  5شوال  14( 1431سبتمرب )2010
اإلمضاء  :إدريس الضحاك
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ملحق قرار األمين العام للحكومة رقم  2654.10الصادر
في  5شوال 14 ( 1431سبتمبر  ) 2010بتحديد برنامج تكوين
المستشارين القانونيين لإلدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه
برنامج تكوين املستشارين القانونيني
 .Iالتكوين النظري
الوحدة الدراسية

1

تذكري عام باملفاهيم
األساسية للقانون

2

القانون الدستوري
املغريب  :التاريخ-
املبادئ-املؤسسات

3

التكوين اللغوي

4

علم تقنيات الترشيع

املحاور
األنظمة القانونية الكربى
القانون  :أقسامه ،مصادره
مبادؤه العامة
مبادئ القانون الخاص والقانون العام
األعامل القانونية
تاريخ القانون الدستوري املغريب
الدستور املراجع لسنة  : 1996تقديم وتحليل
املؤسسات الدستورية  :اختصاصاتها ونظام عملها
السلطة الترشيعية والسلطة التنظيمية  :األسس
الدستورية واالجتهاد القضايئ الدستوري
قواعد اللغة العربية
قواعد اللغة الفرنسية
املصطلحات القانونية
)العربية والفرنسية(
اللغة االنجليزية أو االسبانية
تقنيات التواصل
تراتبية القواعد القانونية وتطبيقاتها
النصوص القانونية :تصنيفها وهيكلتها 8
تقنيات إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية
تقنيات التحرير القانوين
املسطرة الترشيعية والعمل الربملاين
التجارب األجنبية يف مجال الصياغة القانونية

الغالف الزمني
)بالساعات(
8
4
4
8
6
9
12
9
24
24
18
66
18
6
8
24
12
14
8
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5

النظام القانوين الوطني :
مكوناته وخصائصه

6

القانون املايل واملراقبة
عىل املالية العمومية

7

القانون العقاري املغريب
 :املفاهيم واملبادئ
واملساطر

8

املنظومة القانونية
لحقوق اإلنسان
والحريات العامة

مبادئ القانون املدين
مبادئ القانون الجنايئ
مبادئ قانون األعامل
املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة املدنية
املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة الجنائية
تذكري باملبادئ الدستورية يف مجال املالية العمومية
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مرسوم رقم  2.09.680صادر في  9ربيع اآلخر 1431
(  26مارس  )2010بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.734
الصادر في  20من شوال  4( 1397أكتوبر  )1977بمثابة النظام
األساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
الوزير األول،
بنــاء عــى املرســوم رقــم  2.77.734الصــادر يف  20مــن شــوال  4( 1397أكتوبــر
 )1977مبثابــة النظــام األســايس الخــاص مبســتخدمي املعمــل باملطبعــة الرســمية ،كــا وقــع
تغيــره وتتميمــه ؛
وعــى املرســوم رقــم  2.04.403الصــادر يف  29مــن شــوال  2( 1426ديســمرب )2005
بتحديــد رشوط ترقــي موظفــي الدولــة يف الدرجــة أو اإلطــار ؛
وبعــد دراســة املــروع يف املجلــس الــوزاري املنعقــد بتاريــخ  18مــن ربيــع األول
 5( 1431مــارس ،)2010
رسم ما ييل :
املادة األوىل
تغير وتتمـم على النحـو التـايل مقتضيـات الفصـول  7و  10و  12و  12املكـرر مـن
املرسـوم املشـار إليـه أعلاه رقـم  2.77.734الصـادر يف  20من شـوال  4( 1397أكتوبـر : )1977
الفصل  .7ـ يعني األعوان املختصون :
 1ـ «عىل إثر مباراة من بني :
« املرتشحني املتوفرين عىل شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ؛
« املرتشــحني الذيــن قضــوا ســت ســنوات عــى األقــل مــن الخدمــة «الفعليــة يف أحــد املناصــب
العموميــة أو الخصوصيــة املــارس فيهــا «أحــد تخصصــات هــذا الســلك.
 2ـ «عــى إثــر امتحــان للكفــاءة املهنيــة وباالختيــار بعــد التقييــد يف جــدول «الرتقــي
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مــن بــن الطابعــن املســاعدين ،طبقــا ملقتضيــات املرســوم «رقــم  2.04.403الصــادر يف  29مــن
شــوال  2( 1426ديســمرب ».)2005
«الفصل  .10ـ يُعني أعوان اإلرشاف الرؤساء :
 1ـ «عــى إثــر مبــاراة ت ُفتــح يف وجــه املرتشــحني الحاصلــن عــى دبلــوم «التقنــي
املســلم مــن طــرف إحــدى مؤسســات التكويــن املهنــي املحدثــة طبقــا «للمرســوم رقــم
 2.86.325بتاريــخ  8جــادى األوىل  9( 1407ينايــر « )1987بســن نظــام عــام ملؤسســات
التكويــن املهنــي أو إحــدى الشــهادات املعــرف «مبعادلتهــا لــه املحــددة قامئتهــا طبقــا
للمقتضيــات النظاميــة الجــاري بهــا «العمــل» ؛
 2ـ «عــى إثــر امتحــان للكفــاءة املهنيــة وباالختيــار بعــد التقييــد يف جــدول «الرتقــي
مــن بــن أعــوان اإلرشاف ،طبقــا ملقتضيــات املرســوم الســالف الذكــر «رقــم  2.04.403الصــادر
يف  29مــن شــوال  2( 1426ديســمري ».(2005
«الفصل  .12ـ يعني رؤساء املعامل :
 1ـ «عــى إثــر مبــاراة تُفتــح يف وجــه املرتشــحني الحاصلــن عــى دبلــوم «التقنــي
املتخصــص املســلم مــن طــرف إحــدى مؤسســات التكويــن املهنــي «املحدثــة طبقــا للمرســوم
رقــم  2.86.325بتاريــخ  8جــادى األوىل  9(« 1407ينايــر  )1987املشــار إليــه أعــاه أو إحــدى
الشــهادات املعــرف «مبعادلتهــا لــه املحــددة قامئتهــا طبقــا للمقتضيــات النظاميــة الجــاري بهــا
«العمــل.
 2ـ «عــى إثــر امتحــان للكفــاءة املهنيــة وباالختيــار بعــد التقييــد يف جــدول «الرتقــي
مــن بــن أعــوان اإلرشاف الرؤســاء ،طبقــا ملقتضيــات املرســوم «الســالف الذكــر رقــم 2.04.403
الصــادر يف  29مــن شــوال  2(« 1426ديســمرب ».)2005
«الفصل  12املكرر .ـ يُعني رؤساء املعامل املمتازون :
 1ـ «عــى إثــر مبــاراة تفتــح يف وجــه حامــي شــهادة اإلجــازة أو عــى «دبلــوم
معــرف مبعادلتــه لهــا.
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 2ـ «عــى إثــر امتحــان للكفــاءة املهنيــة وباالختيــار بعــد التقييــد يف جــدول «الرتقــي
مــن بــن رؤســاء املعامــل ،طبقــا ملقتضيــات املرســوم الســالف الذكــر «رقــم  2.04.403الصــادر
يف  29مــن شــوال  2( 1426ديســمرب ».)2005
املادة الثانية
يســند تنفيــذ هــذا املرســوم ،الــذي ينــر بالجريــدة الرســمية ،إىل األمــن العــام
للحكومــة ووزيــر االقتصــاد واملاليــة والوزيــر املنتــدب لــدى الوزيــر األول املكلــف بتحديــث
القطاعــات العامــة كل واحــد منهــم فيــا يخصــه.
وحرر بالرباط يف  9ربيع اآلخر  26( 1431مارس .)2010
اإلمضاء  :عباس الفايس.
وقعه بالعطف :
األمني العام للحكومة،
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :صالح الدين املزوار.
الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد سعد العلمي.

الملحق رقم 2
قائمة النصوص المودعة بالبرلمان
خالل سنة 2013

 .1مــروع قانــون رقــم  143-12بتغيــر املــادة  44مــن القانــون  65-00مبثابــة مدونــة
التغطيــة الصحيــة األساســية ؛
 .2مــروع قانــون رقــم  134-12تنســخ وتعــوض مبقتضــاه أحــكام املــادة  503مــن القانــون
رقــم  15-95املتعلــق مبدونــة التجــارة ؛
 .3مــروع قانــون رقــم  68-12يقــي بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم  44-10املتعلــق بصفــة
القطــب املــايل للــدار البيضــاء ؛
 .4مرشوع قانون رقم  86-12يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ؛
 .5مــروع قانــون تنظيمــي رقــم  128-12يتعلــق باملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي
والبيئــي ؛
 .6مرشوع قانون-إطار رقم  99-12مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة ؛
 .7مــروع قانــون رقــم  1.13ينســخ ويعــوض البــاب الثالــث املتعلــق مبســطرة األمــر
بــاألداء مــن القســم الرابــع مــن قانــون املســطرة املدنيــة واملــادة  22مــن قانــون رقــم
 53.95القــايض بإحــداث محاكــم تجاريــة ؛
 .8مــروع قانــون رقــم  147.12يوافــق مبوجبــه عــى االتفاقيــة بشــأن العالقــات الشــخصية
للطفــل (مجلــس أوروبــا) ،املوقعــة بسرتاســبورغ يف  15مــاي 2003؛
 .9مــروع قانــون رقــم  146.12يوافــق مبوجبــه عــى االتفاقيــة األوروبيــة بشــأن مامرســة
حقــوق األطفــال ،املوقعــة بسرتاســبورغ يف  25ينايــر 1996؛
 .10مــروع قانــون رقــم  136.12يوافــق مبوجبــه عــى اتفاقيــة الجرائــم املعلوماتيــة،
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املوقعــة ببودابســت يف  23نوفمــر  2001وعــى الربوتوكــول اإلضــايف لهــده االتفاقيــة
املوقــع بسرتاســبورغ يف  28ينايــر 2003؛
 .11مــروع قانــون رقــم  148.12يوافــق مبوجبــه عــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا حــول
حاميــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــي ،املوقعــة بالنـزاروت يف  25أكتوبــر
2007؛
 .12مــروع قانــون رقــم  22.13يقــي بتتميــم املــادة  174مــن القانــون  39-08املتعلقــة
مبدونــة الحقــوق العينيــة ؛
 .13مــروع قانــون رقــم  15-12يتعلــق بالوقايــة مــن الصيــد غــر القانــوين وغــر املــرح
بــه وغــر املنظــم ومحاربتــه ويغــر ويتمــم الظهــر الرشيــف مبثابــة قانــون رقــم -255
 1-73الصــادر يف  27مــن شــوال  23( 1393نوفمــر  )1973املتعلــق بتنظيــم الصيــد
البحــري؛
 .14مــروع قانــون رقــم  144.12يوافــق مبوجبــه عــى االتفاقيــة رقــم  132بشــأن اإلجــازات
الســنوية مدفوعــة األجــر (مراجعــة)  ،1970املعتمــدة بجنيــف يف  24يونيــو  1970مــن
قبــل املؤمتــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة يف دورتــه الرابعــة والخمســن.
 .15مرشوع قانون رقم  109-12مبثابة مدونة التعاضد؛
 .16مرشوع قانون رقم  104.12يتعلق بحرية األسعار و املنافسة ؛
 .17مرشوع قانون رقم  20.13يتعلق مبجلس املنافسة؛
 .18مــروع قانــون رقــم  79-12بتتميــم القانــون رقــم  2-00املتعلــق بحقــوق املؤلــف
والحقــوق املجــاورة ؛
 .19مــروع قانــون رقــم  78-12يقــي بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم  17-95املتعلــق
بــركات املســاهمة ؛
 .20مــروع قانــون رقــم  19-12بتحديــد رشوط الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعــال
املنزليــن ؛
 .21مــروع قانــون رقــم  117-12يقــي بتتميــم الظهــر الرشيــف مبثابــة قانــون رقــم
 1-72-184بتاريــخ  15مــن جــادى األخــرة  27( 1392يوليــو  )1972املتعلــق بنظــام
الضــان االجتامعــي ؛
 .22مــروع قانــون رقــم  80-12يتعلــق بالوكالــة الوطنيــة لتقييــم التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ؛
 .23مــروع قانــون رقــم  21.13يوافــق مبوجبــه عــى االتفاقيــة اإلقليميــة حــول قواعــد
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املنشــأ التفضيليــة األورومتوســطية ،املوقعــة بربوكســيل يف  18أبريــل 2012؛
 .24مرشوع قانون رقم  62.12املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الفالحي ؛
 .25مرشوع قانون املالية رقم  110.13للسنة املالية 2014؛
 .26مــروع قانــون رقــم  80.13يقــي بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم  01.07القــايض بســن
إجــراءات خاصــة تتعلــق باإلقامــات العقاريــة لإلنعــاش الســياحي وبتغيــر وتتميــم
القانــون رقــم  61.00مبثابــة النظــام األســايس للمؤسســات الســياحية ؛
 .27مــروع قانــون رقــم  127.12يتعلــق بتنظيــم مهنــة محاســب معتمــد وبإحــداث
املنظمــة املهنيــة للمحاســبني املعتمديــن ؛
 .28مــروع قانــون رقــم  107.12بتغيــر وتتميــم ظهــر  9رمضــان  12( 1331أغســطس
 )1913مبثابــة قانــون اإللتزامــات والعقــود ؛
 .29مــروع قانــون رقــم  66.12يتعلــق مبراقبــة وزجــر املخالفــات يف مجــال التعمــر
والبنــاء ؛
 .30مــروع قانــون رقــم  105.13يقــي باملصادقــة عــى املرســوم بقانــون رقــم 2.13.657
الصــادر يف  6ذي القعــدة  13( 1434ســبتمرب  )2013بنســخ وتعويــض القانــون رقــم
 120.12املتعلــق بإلغــاء الزيــادات والغرامــات والذعائــر وصوائــر التحصيــل املتعلقــة
بالرســوم والحقــوق واملســاهامت واألتــاوى املســتحقة لفائــدة الجامعــات والعــاالت
واألقاليــم والجهــات ؛
 .31مــروع قانــون تنظيمــي رقــم  065.13يتعلــق بتنظيــم وتســيري أشــغال الحكومــة
وبالوضــع القانــوين ألعضائهــا ؛
 .32مــروع قانــون تنظيمــي رقــم  085.13يتعلــق بطريقــة تســيري اللجــان النيابيــة لتقــي
الحقائــق ؛
 .33مرشوع قانون تنظيمي رقم  066.13يتعلق باملحكمة الدستورية.

نشــاط األمانـة العـامة للحكومة وآفاق املستقبل

الملحق رقم 3
الئحة النصوص التشريعية والتنظيمية
التي نشرت بالجريدة الرسمية خالل سنة 2013

الئحة القوانين ( )65المنشورة خالل سنة 2013
رﻗم ج.ر
6188
6184

6177

6177

6177

6177

6177

6177

اﻟﻌﻧوان

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.90ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن ﺷوال  30 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 84.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.47ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 119.12اﻟﻣﻐﯾر واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  33.06اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﻧﯾد اﻟدﯾون واﻟﻘﺎﻧون رﻗم  24.01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻻﺳﺗﺣﻔﺎظ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.85ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 141.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗرﺑوي
واﻟرﯾﺎﺿﻲ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ  3أﻛﺗوﺑر  2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.84ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 140.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋﺑر اﻟطرق وﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول
اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻣذﻛور ،اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ  3أﻛﺗوﺑر  2012ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.83ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 137.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑواﻏﺎدوﻏو ﻓﻲ  18ﻣﺎي  2012ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
وﺣﻛوﻣﺔ ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺻو ﻟﺗﺟﻧب اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.82ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 129.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾﺎوﻧدي ﻓﻲ  7ﺳﺑﺗﻣﺑر  2012ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﯾرون ﻟﺗﺟﻧب اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.81ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 77.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻹطﺎر ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ  28ﺳﺑﺗﻣﺑر  2010ﺑﯾن
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.80ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 52.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺑﯾرو ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ وإرﺟﺎع
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ أو اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ  5ﯾوﻟﯾو 2011

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ) (65اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2013
ﺗﺎرﯾﺦ ج.ر
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ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.81ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 77.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻹطﺎر ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ  28ﺳﺑﺗﻣﺑر  2010ﺑﯾن
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.80ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 52.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺑﯾرو ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ وإرﺟﺎع
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ أو اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ  5ﯾوﻟﯾو 2011

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.79ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 17.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠذﺧﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ  16ﺳﺑﺗﻣﺑر
2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.74ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 131.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑﺎدئ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.73ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 94.13اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌدﯾل وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﺑظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.59.413ﻣؤرخ ﻓﻲ  28ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة
 26) 1382ﻧوﻓﻣﺑر  (1962ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ وﺗﺗﻣﯾﻣﮫ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.71ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 92.13اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول 496 ، 495،494

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم 1.13.70ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 61.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  31.86اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣداث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻧﺳﯾق أﻋﻣﺎل
اﻟﺗﺻدﯾر

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم 1.13.69ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﻣﺿﺎن  27) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 56.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﻗﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص وﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻣن أﺧطﺎر اﻟﻛﻼب

وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﯾرون ﻟﺗﺟﻧب اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل
12-08-2013

12-08-2013

12-08-2013
12-08-2013

12-08-2013

12-08-2013
12-08-2013
12-08-2013

04-07-2013

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.63ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 124.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب وﻏﯾره ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ ،اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ )  18دﯾﺳﻣﺑر  ( 2002ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.62ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 49.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻟوﻛﺎرﻧو اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻠوﻛﺎرﻧو ﻓﻲ ) 8
أﻛﺗوﺑر  ( 1968واﻟﻣﻌدل ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  28ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،) 1979واﻟﻣﻠﺣق ﺑﮫ
04-07-2013

6166

89

108

04-07-2013

04-07-2013

04-07-2013

04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013

30-05-2013
30-05-2013
02-05-2013
04-04-2013

04-04-2013

6166

6166

6166

6166
6166
6166

6156
6156
6148
6140

6140

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.61ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 32.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﯾﯾﻧﺎ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ ) 12
ﯾوﻧﯾو  ( 1973واﻟﻣﻌدل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ) ﻓﺎﺗﺢ أﻛﺗوﺑر )1985

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.60ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 29.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﺟوﻟﺔ ﺳﺎو ﺑﺎوﻟو ﺑﺷﺄن اﺗﻔﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻸﻓﺿﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔوز دو إﻏواﺳو ) اﻟﺑرازﯾل ) ﻓﻲ )  15دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.59ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  ( 17 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 16.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم  187ﺑﺷﺄن اﻹطﺎر اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺗﯾن ،2006 ،اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )  15ﯾوﻧﯾو  ( 2006ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾن )  ( 95ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.58ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 13.12
اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﻧﺎﻏوﯾﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌﺎدل واﻟﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻧﺎﻏوﯾﺎ ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ )  29أﻛﺗوﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.57ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 93.12
ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  24.96اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.56ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 92.12
ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﺻل  34ﻣن اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  12ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  2 ) 1341دﯾﺳﻣﺑر  ( 1922ﺑﺳن ﻧظﺎم
ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ وﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.52ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  10 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون
رﻗم  91.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم  1.77.216اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن ﺷوال
 4 ) 1397أﻛﺗوﺑر  ( 1977اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣداث ﻧظﺎم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻧﺢ رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.53ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  10 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون
رﻗم  100.12اﻟﻣﻐﯾر واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻔﺻل  515ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.54ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 145.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون رﻗم  43.05اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.46ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 75.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ ) 21
دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.44ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 76.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ
)  21دﯾﺳﻣﺑر )2010
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ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.46ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 75.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ ) 21
دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.44ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 76.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ
)  21دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.43ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 74.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻧﻘل ﻧزﻻء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ )  21دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.45ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 69.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺑﺎﻛو ﻓﻲ ) 14
ﻣﺎرس  ( 2011ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺔ أذرﺑﯾﺟﺎن

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.42ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 71.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺑﺎﻛو ﻓﻲ  ( 14ﻣﺎرس  ( 2011ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺔ أذرﺑﯾﺟﺎن

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.41ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 70.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺑﺎﻛو ﻓﻲ )  14ﻣﺎرس 2011
( ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺔ أذرﺑﯾﺟﺎن

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.40ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 59.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراء ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻼﻏﺎت ،اﻟﻣوﻗﻊ
ﺑﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ )  19دﯾﺳﻣﺑر )2011

 145.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون رﻗم  43.05اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال
04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

04-04-2013

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.39ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 53.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ
ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻓﻲ )  11ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 1964واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ )  26ﻣﺎرس 1982
)

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.38ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 51.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﻋﺎم  1988اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻌﺎم

109

04-04-2013

6140

91

6140

6140

6140

6140

6140

6140

6140

6140

6140

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.37ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 63.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﺄﻧﻘرة ﻓﻲ )  19ﻣﺎرس  ( 2012ﺑﯾن
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻘل اﻟطرﻗﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.36ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 54.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﻋﺎم  1996ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﺣري اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻗﻠب اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣواد
اﻷﺧرى ،ﻟﻌﺎم  ،1972وﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻼﺣق ﺑﮫ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.29ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 30.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻣوﻧروﻓﯾﺎ ﻓﻲ )  20أﺑرﯾل  ( 2011ﺑﯾن
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.28ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 47.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم  102ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )
 28ﯾوﻧﯾو  ( 1952ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن )  ( 35ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.27ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.21اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم  141ﺑﺷﺄن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎل اﻟرﯾﻔﯾﯾن ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 1975 ،اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )  4ﯾوﻧﯾو  ( 1975ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺳﺗﯾن )  ( 60ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.26ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 73.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم وﺗﯾﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ )  9ﺳﺑﺗﻣﺑر )2009

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.25ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 55.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ )  29ﻓﺑراﯾر  ( 2012ﺑﯾن
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮫ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.24ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.25اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق إﻧﺷﺎء اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ
)  2ﺳﺑﺗﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.23ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 48.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھدة ﺳﻧﻐﺎﻓورة ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺳﻧﻐﺎﻓورة ﻓﻲ )  27ﻣﺎرس
)2006

 ،1974اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  11ﻧوﻓﻣﺑر )1988
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ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.24ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.25اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق إﻧﺷﺎء اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ
)  2ﺳﺑﺗﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.23ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 48.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھدة ﺳﻧﻐﺎﻓورة ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺳﻧﻐﺎﻓورة ﻓﻲ )  27ﻣﺎرس
)2006

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.22ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺑط وإدارة ﻣﯾﺎه اﻟﺻﺎﺑورة واﻟرواﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻔن ﻟﻌﺎم ،2004
اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  13ﻓﺑراﯾر )2004

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.20ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 50.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻟﻌﺎم  ،1989اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  28أﺑرﯾل )1989

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.19ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 26.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻲ )
 21دﯾﺳﻣﺑر )2010

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.18ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 11.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﺳﺗراﺳﺑورغ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﻲ ﻟﺑراءات اﻻﺧﺗراع ،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ) 24
ﻣﺎرس )1971

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.17ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 10.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﺟﻧﯾف ﻻﺗﻔﺎق ﻻھﺎي ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )  2ﯾوﻟﯾو )1999

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.21ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 43.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳوق اﻟرﺳﺎﻣﯾل

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.16ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 08.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾﺑﺎت واﻷطﺑﺎء

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.48ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  13 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 30.13اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣوظﻔﺎت وﻣوظﻔﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.10ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  21 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
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6131
6131
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ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.09ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  21 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 38.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.06ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 83.12اﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  37.80اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.05ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 34.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ )  23ﯾوﻧﯾو  ) 2011ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻟﺳوﯾﺳري ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟﻣﻧﺗظم

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.04ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 33.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ )  8ﯾوﻟﯾو )2005

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.03ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 31.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ )  25ﻣﺎي  ( 2011ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.02ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 06.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ) إﯾرﯾﻧﺎ ( ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺑون ﻓﻲ ) 26
ﯾﻧﺎﯾر )2009

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 120.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟزﯾﺎدات واﻟﻐراﻣﺎت واﻟذﻋﺎﺋر وﺻواﺋر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺳوم واﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
واﻷﺗﺎوى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﺟﮭﺎت

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.67ﺻﺎدر ﻓﻲ  4رﺑﯾﻊ اﻷول  16 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 58.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.66ﺻﺎدر ﻓﻲ  4رﺑﯾﻊ اﻷول  16 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 39.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

 25.13اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣوظﻔﺎت وﻣوظﻔﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
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ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.03ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 31.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ )  25ﻣﺎي  ( 2011ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.02ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 06.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ) إﯾرﯾﻧﺎ ( ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺑون ﻓﻲ ) 26
ﯾﻧﺎﯾر )2009

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 120.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟزﯾﺎدات واﻟﻐراﻣﺎت واﻟذﻋﺎﺋر وﺻواﺋر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺳوم واﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
واﻷﺗﺎوى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﺟﮭﺎت

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.67ﺻﺎدر ﻓﻲ  4رﺑﯾﻊ اﻷول  16 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 58.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.66ﺻﺎدر ﻓﻲ  4رﺑﯾﻊ اﻷول  16 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 39.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.01ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 138.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  46.02اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺧﺎم واﻟﺗﺑﻎ اﻟﻣﺻﻧﻊ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.56ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣن ﺻﻔر  28 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 45.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗراض اﻟﺳﻧدات

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.55ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣن ﺻﻔر  28 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 44.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋوة اﻟﺟﻣﮭور إﻟﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب وﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو
اﻟﺟﻣﮭور إﻟﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﮭﻣﮭﺎ أو ﺳﻧداﺗﮭﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.54ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣن ﺻﻔر  28 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 41.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  18.97اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻔﺎت اﻟﺻﻐﯾرة

 33.12اﻟﻣواﻓق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ )  8ﯾوﻟﯾو )2005
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الئحة الظهائر الشريفة ( )10المنشورة بالجريدة الرسمية خالل سنة 2013
من غير تلك المتعلقة بتنفيذ القوانين أو نشر االتفاقيات

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻈﻬﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ) (10اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2013

رﻗم ج.ر
6189
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6140

اﻟﻌﻧوان

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.93ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد ﻧزار
ﺑرﻛﺔ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد ﻋﻣر
ﻋزﯾﻣﺎن رﺋﯾﺳﺎ ﻣﻧﺗدﺑﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.92ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺳﯾد ﻧزار
ﺑرﻛﺔ ﻣن ﻣﮭﺎم وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.68ﺻﺎدر ﻓﻲ  12ﻣن ﺷوال  20 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -ﺧﺎﻟد ﺣﺎج ﺑراھﯾم (

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.50ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﺣداث ﻣﻌﮭد
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻘراءات واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.50ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  10 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺿﺑﺎط اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.14ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -ﻏﺳﺎن ﻓرج (

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.32ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -وﻟﯾد اﯾت ﺳﻲ ﺳﻠﻣﻲ (

ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﻧﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

ﺗﺎرﯾﺦ ج.ر
2013-09-23
2013-09-23
2013-09-23
05-09-2013
20-05-2013
16-05-2013
04-04-2013
04-04-2013

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.11.201ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ ج.ر
2013-09-23
2013-09-23
2013-09-23
05-09-2013
20-05-2013
16-05-2013
04-04-2013
04-04-2013
04-04-2013
01-04-2013

رﻗم ج.ر
6189
6189
6189
6184
6153
6152
6140
6140
6140
6139

اﻟﻌﻧوان

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.93ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد ﻧزار
ﺑرﻛﺔ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد ﻋﻣر
ﻋزﯾﻣﺎن رﺋﯾﺳﺎ ﻣﻧﺗدﺑﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.92ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ذي اﻟﻘﻌدة  17 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺳﯾد ﻧزار
ﺑرﻛﺔ ﻣن ﻣﮭﺎم وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.68ﺻﺎدر ﻓﻲ  12ﻣن ﺷوال  20 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -ﺧﺎﻟد ﺣﺎج ﺑراھﯾم (

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.50ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﺣداث ﻣﻌﮭد
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻘراءات واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.50ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  10 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺿﺑﺎط اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.13.14ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -ﻏﺳﺎن ﻓرج (

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.32ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -وﻟﯾد اﯾت ﺳﻲ ﺳﻠﻣﻲ (

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.11.201ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ) -ﻛرﯾﻛوري ﻧورﻓﻠﯾت(

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.12.51ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن رﺟب  17 ) 1433ﯾوﻧﯾو  ( 2012ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣوﺛق ،أو إﻋﻔﺎء
ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗوﺛﯾق ،ﺑرﺳم اﻟﺳﻧوات ﻣن  2002إﻟﻰ 2012
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رﻗم ج.ر
6184

6184

6184

6148

6148
6144
6132
6132

اﻟﻌﻧوان

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.99.114ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  (2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ  6ذي اﻟﺣﺟﺔ  19 ) 1411ﯾوﻧﯾو  ( 1991ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾطرﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.99.24ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ )  28ﯾﻧﺎﯾر  ( 1994ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.93.387ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  (2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ )  9دﯾﺳﻣﺑر  ( 1987ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷؤون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.09.131ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر ﻣﻠﺧص
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻘرارات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻌﺷرون ) ﺑﻛﯾن (1999

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.07.182ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ
طرأت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺑوﺧﺎرﺳت ﻣن
)  15ﺳﺑﺗﻣﺑر إﻟﻰ  5أﻛﺗوﺑر ( 2004

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.98.143ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻌﺎم  1995ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدرﯾب واﻹﺟﺎزة واﻟﺧﻔﺎرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻔن اﻟﺻﯾد اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  7ﯾوﻟﯾو (1995

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.96.145ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر دﺳﺗور اﻻﺗﺣﺎد
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﺗﻔﺎﻗﯾﺗﮫ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )  22دﯾﺳﻣﺑر ( 1992

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.89.124ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻧﯾروﺑﻲ ﻓﻲ )  6ﻧوﻓﻣﺑر  ( 1982واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﮭﺎ

ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ) (15اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب أو اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2013
ﺗﺎرﯾﺦ ج.ر
05-09-2013

05-09-2013

05-09-2013

02-05-2013

02-05-2013
18-04-2013
07-03-2013
07-03-2013

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.10.57ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر ﺑروﺗوﻛول ﻋﺎم

18-04-2013
07-03-2013
07-03-2013
21-02-2013

21-02-2013
07-02-2013
28-01-2013

24-01-2013

24-01-2013

24-01-2013

6144
6132
6132
6128

6128
6124
6121

6120

6120

6120

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.98.143ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻌﺎم  1995ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدرﯾب واﻹﺟﺎزة واﻟﺧﻔﺎرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻔن اﻟﺻﯾد اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  7ﯾوﻟﯾو (1995

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.96.145ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر دﺳﺗور اﻻﺗﺣﺎد
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﺗﻔﺎﻗﯾﺗﮫ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﺟﻧﯾف ﻓﻲ )  22دﯾﺳﻣﺑر ( 1992

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.89.124ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻧﯾروﺑﻲ ﻓﻲ )  6ﻧوﻓﻣﺑر  ( 1982واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﮭﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.10.57ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر ﺑروﺗوﻛول ﻋﺎم
 1997ﻟﺗﻌدﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث ﻣن اﻟﺳﻔن ﻟﻌﺎم  ،1973ﺑﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺑروﺗوﻛول ﻋﺎم 1978
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  26ﺳﺑﺗﻣﺑر (1997

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.09.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﻣﺣرم  ) 1433ﻓﺎﺗﺢ دﯾﺳﻣﺑر  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻣﻌﻘود ﻓﻲ )  30ﯾﻧﺎﯾر  ( 1973ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎھدة ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻔﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ )  22ﺳﺑﺗﻣﺑر ( 2004

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.88.149ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻛﯾوطو ﻓﻲ )  18ﻣﺎي  ( 1973ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺑﺳﯾط اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﺎ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.91.117ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2) 1432أﻏﺳطس  (2011ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻌﺎھدة
واﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑواﺷﻧطن ﻓﻲ )  22ﯾوﻟﯾو  (1985ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺑﺎدل

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.09.07ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻌﺎم  2001ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺿرار اﻟﺗﻠوث ﺑوﻗود اﻟﺳﻔن اﻟزﯾﺗﻲ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻠﻧدن ﻓﻲ )  23ﻣﺎرس
( 2001

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.94.233ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻐﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾﻔرن ﻓﻲ )  11أﺑرﯾل ( 1978
واﻟﻣذﻛرﺗﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺗﯾن ﺑﻘﺻد ﺗﻛﻣﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﯾﮫ

ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.90.74ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  2 ) 1432أﻏﺳطس  ( 2011ﺑﻧﺷر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﻛوﺑﻧﮭﺎك ﻓﻲ )  26أﺑرﯾل  ( 1982واﻟﻣﻠﺣق ﻟﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ
ﺑﻣراﻛش ﻓﻲ )  15ﻓﺑراﯾر  ( 1988ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ
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رﻗم ج.ر

ﺗﺎرﯾﺦ ج.ر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.217ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻗﻧﺎة ﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻠري ﻣﺣﻣوﻟﺔ رﻗم  M1 T7وﻗﻧﺎﺗﯾن ﺑﺎطﻧﯾﺗﯾن ﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ  M1و  M1 T6ﺑﻘطﺎع اﻟري
اﻟﻣرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﻣر وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.627ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘﻌدة  12 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷﮭﺎدات
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿرھﺎ وﯾﺳﻠﻣﮭﺎ ﻣﻌﮭد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻘراءات واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.715ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.714ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻟﮭراھﯾر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺿﺎﯾﺔ ﻋوا ﺑﺈﻗﻠﯾم إﻓران وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.625ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺑودرﺑﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻷﯾت ﺑوﺑﯾدﻣﺎن ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣﺎﺟب وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.623ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌراﺋش ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.622ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ وﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.282ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.10.432اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن ﺷوال  29 ) 1431ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2010ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52.05
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطرق ،ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.781ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة  28 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.12.126اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  18 ) 1433أﺑرﯾل  ( 2012ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.17ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.622ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ وﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.282ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ذي اﻟﻘﻌدة  9 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.10.432اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن ﺷوال  29 ) 1431ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2010ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52.05
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطرق ،ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.17ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.03.169اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن ﻣﺣرم  26 ) 1424ﻣﺎرس  ( 2003اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋﺑر
اﻟطرق ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر أو ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.443ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﻣﺿﺎن  7 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  2اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن طﻧﺟﺔ وﺗطوان ﻣن ن.ك  000+40إﻟﻰ ن.ك
 51+720وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.561ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ «
» MADAEFاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  100%ﻟﺻﻧدوق اﻹﯾداع واﻟﺗدﺑﯾر ،ﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ «
» Société Hôtelière de Rabat S.A

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.560ﺻﺎدر ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘﻌدة  13 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون
رﻗم  2.13.650اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘﻌدة  11 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﺣل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن أﺟل
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  2.13.657ﺻﺎدر ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘﻌدة  13 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﺑﻧﺳﺦ وﺗﻌوﯾض
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  120.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟزﯾﺎدات واﻟﻐراﻣﺎت واﻟذﻋﺎﺋر وﺻواﺋر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺳوم
واﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت واﻷﺗﺎوى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﺟﮭﺎت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.717ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد
ھﺷﺎم ﺑﯾﺎز رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرس اﻟﺧﯾر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺧﯾرات ـ ﺗﻣﺎرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.716ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺣل ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﻧﻲ ﺧﻠوك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳطﺎت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.706ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد رﺷﯾد
ﺑرﺣﯾﻣو رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗوﻏﯾﻠت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.705ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
اﻟﻣطﯾﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟراﺑﻊ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻣﯾﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة

واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌراﺋش ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.704ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ
ھرھﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻟث ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻣﯾﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.703ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣوﻟود
ﺣﻼق اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻣﯾﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.702ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد أﺣﻣد
اﻟﺳﻌﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻣﯾﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.701ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
اﻟﻌروﺑﻲ ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.698ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد أﺣﻣد
ﻓﯾﻠول ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.697ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ادرﯾس
ﻟﺷﮭب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺳﺎدس ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.696ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﺑوﻏﺎﺑﺔ
ﺳﻛﺎﯾﻠﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟراﺑﻊ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.695ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد أﺣﻣد
اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.694ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ
ﻗدادرة رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.693ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
اﻟﻌﺳري اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺗﺎﺑرﯾﻛت ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.700ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻟﺣﺳن
زھدي اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻟث ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.699ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
ﻣرزوق رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.692ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻋﺑد
اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﻣري اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.691ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.700ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻟﺣﺳن
زھدي اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻟث ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.699ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
ﻣرزوق رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.692ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻋﺑد
اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﻣري اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.691ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
زھﺎوي ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.690ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﺣﺳن
آﯾت ﺣدو اﻟﻧﺎﺋب اﻟراﺑﻊ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.689ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺷوال  12 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد
ﺷﻔﯾق اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺎﻧت ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.576ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
2.07.27اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ  10 ) 1427ﯾﻧﺎﯾر  ( 2007ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة « ﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺷراﻛﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺟﺳر« اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.575ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑطﻧﺟﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  2.13.650ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘﻌدة  11 ) 1434ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺣل وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.602ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟرﺑﺎط ﻣن ن.ك  000+0إﻟﻰ
ن.ك  200+62ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﺳﻠﯾﻣﺎن وﻋﻣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ واﻟﺻﺧﯾرات ـ ﺗﻣﺎرة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.569ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﻣﺿﺎن  7 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺷﯾﺷﺎوة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﯾﺷﺎوة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.441ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﮭد
اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.440ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﮭد
اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﻟطﻧﺟﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.439ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﮭد
اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة اﻷطﻠﺳﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.606ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﻣﺿﺎن  7 ) 1434أﻏﺳطس  ( 2013ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟطﺑﻊ ﻣﺟﻠﺔ
» إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ « ﺑﺎﻟﻣﻐرب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.430ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  25 %ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﯾﺗم إﺣداﺛﮭﺎ
ﺗﺳﻣﻰ» « Wessal Tanger Marina

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.429ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  25 %ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﯾﺗم إﺣداﺛﮭﺎ
ﺗﺳﻣﻰ» « Wessal Bouregreg

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.428ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  25 %ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﯾﺗم إﺣداﺛﮭﺎ
ﺗﺳﻣﻰ» « Wessal Casa Port

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.427ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  25 %ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﯾﺗم إﺣداﺛﮭﺎ
ﺗﺳﻣﻰ» « Wessal Capital Asset Management

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.471ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
2.02.858اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  8ذي اﻟﺣﺟﺔ  10) 1423ﻓﺑراﯾر  (2003ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻷطر
اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻣﮭﺎم ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  218.13.2ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.02.376اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  6ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  17) 1423ﯾوﻟﯾو  (2002ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص
ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.639ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺑرﯾد اﻟﻣﻐرب
ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ وﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻹرﺳﺎﻟﯾﺎت
»«SDTM

ﻣرﺳوم رﻗم  444.13.2ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو ،وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن
اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺣﺑﺳﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟذﻟك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﻔﺷﺎون
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.639ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺑرﯾد اﻟﻣﻐرب
ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ وﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻹرﺳﺎﻟﯾﺎت
»«SDTM

ﻣرﺳوم رﻗم  444.13.2ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو ،وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن
اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺣﺑﺳﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟذﻟك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﻔﺷﺎون

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.654ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷوال  23) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺣﺻص
وﺳﺎم اﻟﻌرش ووﺳﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻺﻧﻌﺎم ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.656ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.12.349اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20) 1434ﻣﺎرس  (2013اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.721ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.12.44اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7) 1433ﻣﺎرس  (2012ﺑﺗﻔوﯾض ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
واﻟﺳﻠط إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻧﺗدب ﻟدى رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.530ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣرﻛب إداري وﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑوﺟدة ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.418ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري ﻟﻣﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ »ﺗراب ﺟﯾش ﺗﻛﻧﺔ« اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣزوﺿﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﯾﺷﺎوة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.466ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﻣدن ﺧرﯾﺑﻛﺔ ،وادي زم ،أﺑﻲ اﻟﺟﻌد وﻗﺻﺑﺔ ﺗﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳد آﯾت ﻣﺳﻌود ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ
ﻣﻼل وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.465ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﻣرﻛز اﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﻛﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.464ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد  129دوارا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺟدﯾدة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.463ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﻣد ﻗﻧﺎة ﻟﺗزوﯾد ﻣرﻛز اوﻻد ﺗﺎﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎروداﻧت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.462ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن  18) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻣزراوة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.513ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻋداد اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﺞ اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ ،اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﯾوط ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى وﺑﺗﻌﯾﯾن ﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.172ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺈﺣداث اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن
اﻟوزارﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.719ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣن ﺷوال  22) 1434أﻏﺳطس  (2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن وزﯾر
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.679ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷوال  16) 1434أﻏﺳطس  (2013ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣلء ﻣﻘﻌدﯾن ﺷﺎﻏرﯾن ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.605ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﻧﻲ وال ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.603ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﺑت اﻟزﯾﻧﺎت ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ أﺻﯾﻠﺔ
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.461ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  1ﻣﺎ ﺑﯾن ن.ك  90 + 123و ن.ك  112 + 031وﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
رﻗم  4404ﻣﺎ ﺑﯾن ن.ك  0+ 000ون.ك  5 + 336ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.402ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﻔﺷﺎون

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.274ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﻣﺿﺎن  24) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.45اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗراض اﻟﺳﻧدات

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.604ﺻﺎدر ﻓﻲ 23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺗﻣﺻﻠوﺣت ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.402ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  9) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﻔﺷﺎون

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.274ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﻣﺿﺎن  24) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 12.45اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗراض اﻟﺳﻧدات

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.604ﺻﺎدر ﻓﻲ 23ﻣن رﻣﺿﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺗﻣﺻﻠوﺣت ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.527ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ أوﻻد ﺑوﺑﻛر ﺑﻘﯾﺎدة أوﻻد أﻣﺑﺎرك ﺑداﺋرة ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.526ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ آﯾت إﺑراھﯾم وآﯾت اﻋزى ﺑﻘﯾﺎدة اوﺗرﺑﺎت ﺑداﺋرة اﻣﯾﻠﺷﯾل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣﯾدﻟت

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.525ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ آﯾت إﺑراھﯾم ﺑﻘﯾﺎدة اوﺗرﺑﺎت ﺑداﺋرة اﻣﯾﻠﺷﯾل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣﯾدﻟت

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.524ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ آﯾت إﺑراھﯾم ﺑﻘﯾﺎدة اﻣﯾﻠﺷﯾل ﺑداﺋرة اﻣﯾﻠﺷﯾل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣﯾدﻟت

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.523ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺗﻠﺗﻔراوت ﺑﻘﯾﺎدة ﻛﻠﻣﯾﻣﺔ ﺑداﺋرة ﻛﻠﻣﯾﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.522ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻣراﺑطﯾن ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﻧﺟداد ﺑداﺋرة ﻛﻠﻣﯾﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.521ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻛردﻣﯾت ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﻧﺟداد ﺑداﺋرة ﻛﻠﻣﯾﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم 2.13.520ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻛردﻣﯾت ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﻧﺟداد ﺑداﺋرة ﻛﻠﻣﯾﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.535ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.08.571اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﻣﺣرم  30) 1430دﯾﺳﻣﺑر  (2008ﺑﺈﺣداث أﺟرة ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن
ﻗﺑل وزارة اﻟﺗﺟﮭﯾز واﻟﻧﻘل )ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻟطرق واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟطرﻗﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.623ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17) 1434ﯾوﻧﯾو  (2013ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  437.13.2ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن ﺷﻌﺑﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.77.551ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﻣن ﺷوال  4) 1397أﻛﺗوﺑر  (1977ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻧﺢ
رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.770ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3) 1434ﯾوﻧﯾو  (2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم ﻋﻧوان
وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.73.723اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  6ذي اﻟﺣﺟﺔ  31) 1393دﯾﺳﻣﺑر ) 1973ﺑﺷﺄن أﺟور
ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن أﺟرة ﺷﮭرﯾﺔ وﺑﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟور
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎوﻻت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.626ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8) 1434أﻏﺳطس  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﻠدﯾﺔ أﺑﻲ اﻟﺟﻌد ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.497ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن ﺷﻌﺑﺎن ) 1434ﻓﺎﺗﺢ ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﺣداث ﻣدارس وطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣدن ﻓﺎس وﻣراﻛش واﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وأﻛﺎدﯾر ووﺟدة وﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.655ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﻣﺿﺎن  8) 1434أﻏﺳطس  (2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻐﯾﯾر رﺳم
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.495ﺻﺎدر ﻓﻲ 25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﺣداث اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎواة «إﻛرام» ﻓﻲ أﻓق اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ 2012-2016

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.169ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل
اﻟﻌﻘد اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟذي ﯾﺑرم ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻷﺋﻣﺔ أو اﻟﻣرﺷدﯾن واﻟﻣرﺷدات

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.542ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوﻣﯾن
رﻗم  2.96.793ورﻗم  2.96.804ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﻣن ﺷوال  19) 1417ﻓﺑراﯾر  (1997ﻓﻲ ﺷﺄن
اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﺑﮭﯾﺋﺗﻲ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛوﯾن اﻷطر اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.731ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﻣﺿﺎن  24) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣف
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف » اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣف « ﺑﺈدارﺗﮭﺎ وﺗدﺑﯾر ﺷؤوﻧﮭﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.568ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻣوﻻي ﺑوﻋزة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧﻧﯾﻔرة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.567ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﻘﺑﺎب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧﻧﯾﻔرة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.568ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻣوﻻي ﺑوﻋزة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧﻧﯾﻔرة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.567ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﻘﺑﺎب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧﻧﯾﻔرة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.566ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ أزرو ﺑﺈﻗﻠﯾم إﻓران وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.529ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺳﯾدي ﺑوزﯾد ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻣوﻻي ﻋﺑد ﷲ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺟدﯾدة
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.528ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﻣﺿﺎن  22) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻘﺻر اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.500ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  8) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﻣﺗﯾن اﻟردب اﻟﺳﻛﻛﻲ ﻋﻧد ن ك  235,100ﻣن اﻟﺧط اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻓﺎس
ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻋﯾن ﻛرﻣﺔ واد اﻟرﻣﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.499ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  8) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣواﺻﻼت ﻋﺑر اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ن.ك 177,400
ﻣن اﻟﺧط اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻓﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم
ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.276ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  8) 1434ﯾوﻟﯾو  (2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ﺗﺛﻠﯾث اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﯾدي اﻟطﯾﺑﻲ واﻟﻘﻧﯾطرة ﺑﯾن ن ك  120,840و 125,800
ﻣن اﻟﺧط اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻓﺎس ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﻧﯾطرة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.36ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  20 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﮭد
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.226ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ) ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﯾﺧﻠف

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف » اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣف « ﺑﺈدارﺗﮭﺎ وﺗدﺑﯾر ﺷؤوﻧﮭﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.225ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ) ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎف ﺑﺈﻗﻠﯾم
ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.558ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌزل اﻟﺳﯾد ﻋﻣر
ﻟﻛﺣﺎل ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻠس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾدي ﺑدھﺎج ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.534ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ووﻛﺎﻟﺔ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣوﻗﻊ ﺑﺣﯾرة ﻣﺎرﺷﯾﻛﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة « FONCIERE DE
» LA LAGUNE S.A

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.361ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت ﻣوظﻔﻲ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ـ ﻗطﺎع اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ـ اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﺑﺣث وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻼﺣﺔ
ﺳﻔن اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.407ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﻣﺿﺎن  10 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.86.74اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة  5 ) 1408ﯾوﻟﯾو  ( 1988ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  37.80اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.324ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﻣﻧﺢ إﻋﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن
أﺟل إﺣداث ﻣﻐروﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﻛر وﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.85.891اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن
رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  31 ) 1406دﯾﺳﻣﺑر  ( 1985ﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ إﺟراءات ﺗوزﯾﻊ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ
ﻣن أﺟل ﺗﻛﺛﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.374ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 58.12اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.513ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
واﻟﻔﻧﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.35ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.469ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻗطﺎع ﻣدﯾﺎر ـ ﺣﺟر اﻟﻧﺣل ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ ـ أﺻﯾﻠﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
22-07-2013
18-07-2013
18-07-2013

18-07-2013

18-07-2013

18-07-2013

18-07-2013
18-07-2013
15-07-2013
15-07-2013

6170
6169
6169
6169
6169

6169

6169

6169

6169

6169

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.35ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.469ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻗطﺎع ﻣدﯾﺎر ـ ﺣﺟر اﻟﻧﺣل ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ ـ أﺻﯾﻠﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.468ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺗطوﻓت ـ ﺑوﺟدﯾﺎن ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.458ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻣﺟﺎط ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.456ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣراﻛز اﻟﺟﻌﺎوﻧﺔ اﻟروا واﻟﺟﻌﺎوﻧﺔ ﺣﻣري واﻟﺟﻌﺎوﻧﺔ ﺣﻣر اﻟراس ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﯾدي أﺣﻣد ﺑﻧﻌﯾﺳﻰ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.532ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﻗﺻد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻔﺎﺋدة »
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻣﻰ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ وﻋﻼج اﻟﺳرطﺎن « ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ل « ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻣﻰ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ داء
اﻟﺳرطﺎن»

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.405ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.91.602ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر 21 ) 1412أﻛﺗوﺑر  ) 1991اﻟﻣﻐﯾر ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم
 2.87.717ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10رﻣﺿﺎن  27 ) 1408أﺑرﯾل  ( 1988اﻟﻣﺣدد ﻟدواﺋر اﻟري ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣوز ﺑﺈﻗﻠﯾم
ﻣراﻛش اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1389ﯾوﻟﯾو
 ( 1969اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﯾﺛﺎق ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.366ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  20 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري رﻗم  406اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو ﺣﻔرة » ﺣﻣﺎدي » اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت ﻋطﺎ
اﻟرطب ﺑﻘﯾﺎدة اﻓوس ﺑداﺋرة اﻟرﺷﯾدﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.224ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  20 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﻣﯾر
ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.46ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 38.09

واﻟﻔﻧﯾﺔ

18-07-2013
15-07-2013
15-07-2013
15-07-2013
15-07-2013

15-07-2013

15-07-2013

15-07-2013

15-07-2013

15-07-2013

6169

119

15-07-2013

111

6168
6168
6168

6168

6168

6168

6168

6168

6168

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.496ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺷﻌﺑﺎن  19 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣرﻛز ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟدﻋم اﻟﻘروض اﻟﺻﻐرى اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.516ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺷﻌﺑﺎن  14 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
2.13.215اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.487ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد
ﻗﺳم » ﺗﻛري  « 2اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﺑﻧﻲ ﻛﯾل « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﻛﯾل ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻧﻲ ﻛﯾل
ﺑداﺋرة ﻓﺟﯾﺞ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﺟﯾﺞ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.486ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد
ﻗﺳم » ﺟﺑل ﻟﻛﻠﺦ « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﺑﻧﻲ ﻛﯾل « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﻛﯾل ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻧﻲ ﻛﯾل
ﺑداﺋرة ﻓﺟﯾﺞ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﺟﯾﺞ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.475ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻠك اﻟﻐﺎﺑوي اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻗﺳم » أﻏﺑﺎﻟو ﻛرﻛور « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة « آﯾت ﻋﺑدي « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﯾزي ﻧﯾﺳﻠﻲ ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﯾزي ﻧﯾﺳﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻟﻘﺻﯾﺑﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.465ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻠك اﻟﻐﺎﺑوي اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻗﺳم » ﺑوﺗروا « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » آﯾت وﯾرا « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺻﯾﺑﺔ ﺑﻘﯾﺎدة آﯾت وﯾرا ﺑداﺋرة اﻟﻘﺻﯾﺑﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.464ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻠك اﻟﻐﺎﺑوي اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻗﺳم » ﺑوﻣﯾﺔ « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » آﯾت ﻋﺑدي « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑوﺗﻔرد ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﯾزي ﻧﯾﺳﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻟﻘﺻﯾﺑﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.315ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺣدﯾد ﻗﺳم » ﺟﺑل ﻛرﻛﺎر « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﺑرﯾﻛﺷﺔ « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑرﯾﻛﺷﺔ ﺑﻘﯾﺎدة
ﺑرﯾﻛﺷﺔ ﺑداﺋرة ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑﺈﻗﻠﯾم وزان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.314ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺣدﯾد ﻗﺳم » اﻟﺑرة « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﻋﯾن ﺑﯾﺿﺎء « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن ﺑﯾﺿﺎء ﺑﻘﯾﺎدة
ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑداﺋرة ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑﺈﻗﻠﯾم وزان

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ
11-07-2013
11-07-2013
11-07-2013

11-07-2013

11-07-2013

11-07-2013

11-07-2013

11-07-2013

11-07-2013

6167

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.514ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺟدﯾد إﻋﻼن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺻد إﻋداد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﺞ اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ ،اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﯾوط ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى وﺑﺗﻌﯾﯾن ﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن
08-07-2013

6168

6167

6166
6166
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.314ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺣدﯾد ﻗﺳم » اﻟﺑرة « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﻋﯾن ﺑﯾﺿﺎء « واﻟواﻗﻊ ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن ﺑﯾﺿﺎء ﺑﻘﯾﺎدة
ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑداﺋرة ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑﺈﻗﻠﯾم وزان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.514ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  4 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺟدﯾد إﻋﻼن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺻد إﻋداد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﺞ اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ ،اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﯾوط ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى وﺑﺗﻌﯾﯾن ﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.459ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  2 ) 1434ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرﺷﯾد ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﺷﯾد وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.70ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻔوض ﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة اﻷطﻠﺳﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.69ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻔوض ﻟﻣﻌﮭدي اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات  :ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻣﻌﮭد اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﻟطﻧﺟﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.426ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻟﺗﺎروداﻧت وﺑرﺷﯾد واﻟﻌراﺋش واﻟﺻﺧﯾرات ـ ﺗﻣﺎرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.322ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛﺎرﻧﺔ اﻟﻧﻌﺎﻋﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد اﻋﻣر اﻟﺣوﯾﺞ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.321ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﺛور اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد ﻧور اﻟدﯾن اﻟﻌزﯾﺔ واﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.368ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﺑﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.320ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺑﺎن  17 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  6ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ن.ك  524 + 000و ن.ك  534 + 000وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.410ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن رﺟب  6 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »

ﺑرﯾﻛﺷﺔ ﺑداﺋرة ﻣﻘرﯾﺻﺎت ﺑﺈﻗﻠﯾم وزان
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.409ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن رﺟب  6 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟم اﻷرﯾﺎف « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.408ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن رﺟب  6 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺳطﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﺷرﻛﺔ ﺗدﺑﯾر واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﺳطﺎت» ) ( SETTAPARK

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.396ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺑرﯾد اﻟﻣﻐرب
ﺑﺈﺣداث ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ»  ، « Al Barid Bank S.Aﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ «
» BARID CASH

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.486ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  24 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق رﻗم
-MA 8266ﺑﻣﺑﻠﻎ  100.000.000دوﻻر ،اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  4ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ،ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرض اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.531ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  27 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺷﺄن وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌض
اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣزاوﻟﯾن ﻟﻌﻣﻠﮭم ﺑﻘﺳم ﺣوادث اﻟﺷﻐل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.455ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  ) 1434ﻓﺎﺗﺢ ﯾوﻟﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﻌواﻣرة ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.312ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن وﺟدة وﻣطﺎر وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  2اﻟذاھﺑﺔ ﻣن طﻧﺟﺔ
إﻟﻰ وﺟدة ) اﻟطرﯾق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ رﻗم  27ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ن.ك  6+000و  ( 750+11وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.271ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد  54دوارا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.270ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﻘوﯾﺔ ﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛﻘب  852/22وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.268ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻧﯾطرة ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.270ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﻘوﯾﺔ ﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛﻘب  852/22وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.268ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.754ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺔ
اﻟطوارئ ﺑﺎﻟﻣطﺎر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.253ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  20 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻧظﯾم اﻟوزارة اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻟدى رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.540ﺻﺎدر ﻓﻲ  12ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  21 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻔوﯾض ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن
ﻓﻲ درﺟﺔ ﻋﻣﯾد ﺷرطﺔ إﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.438ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺑرة ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ،دار اﻟطﺎﻟب ،ﺑﻣراﻛش « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﻣراﻛش ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.394ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑورد ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.355ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺣل ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻌراﺋش وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.353ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﻐﻧﯾﻣﯾﯾن ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﺷﯾد وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.351ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺗﺎﻣﺳﻧﯾت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠرﺗﺑﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.350ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟرﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠرﺗﺑﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد  54دوارا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.349ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻗطﺎع ﺗﯾﻛرت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺗﺎﻣري ﻋﻣﺎﻟﺔ أﻛﺎدﯾر إداوﺗﻧﺎن وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.348ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﺎب ﺑودر ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.90ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺈﺧراج ﺿﺎﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻠك اﻟﻣﺳﻣﻰ » ﻣﺎري روز »  VIﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺿﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎص

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.474ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺟب  7 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم
ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  6ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﻗﺻد ﺿﻣﺎن اﻟﺷطر اﻷول ﻣن أداء ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﻋﺷرة )  ( 10ﻣﻼﯾﯾن أورو ،ﺑرﺳم
ﻗرض ﻣﺎﺋﺔ )  ( 100ﻣﻠﯾون أورو اﻟذي ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ (
) MASENﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣرﻛب اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑورزازات

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.435ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺑﺎن  11 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.11.621ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ  25 ) 1432ﻧوﻓﻣﺑر  ( 2011ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾم
ﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.487ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺑﺎن  11 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو
واﺣد ﺑﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻧﺎﺿور

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.266ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد
اﻹداري رﻗم  /383أ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ « اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت ﻋﺑدي ﺑﻘﯾﺎدة اﯾﺗزر
ﺑداﺋرة ﻣﯾدﻟت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣﯾدﻟت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.265ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد
اﻹداري رﻗم  /199ب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » أوﻻد إﺑراھﯾم اﻟﺑوﻋوﻧﻲ « اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﺣﻣر
زراراط ﺑﻘﯾﺎدة ﺟﻧﺎن ﺑوﯾﮫ ﺑداﺋرة اﺣﻣر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.264ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد
اﻹداري رﻗم  /199س اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » أوﻻد ﺳﻌﯾد اﻟطﺎﻟﻌﺔ » اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﺣﻣر
زراراط ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﯾدي ﺷﯾﻛر ﺑداﺋرة اﺣﻣر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.263ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت اوﻣرﯾﺑط ﺑﻘﯾﺎدة اﯾت واﺑﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻗﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.262ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.264ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد
اﻹداري رﻗم  /199س اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » أوﻻد ﺳﻌﯾد اﻟطﺎﻟﻌﺔ » اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﺣﻣر
زراراط ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﯾدي ﺷﯾﻛر ﺑداﺋرة اﺣﻣر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.263ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت اوﻣرﯾﺑط ﺑﻘﯾﺎدة اﯾت واﺑﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻗﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.262ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت اوﻣرﯾﺑط ﺑﻘﯾﺎدة اﯾت واﺑﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻗﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.261ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت اوﻣرﯾﺑط ﺑﻘﯾﺎدة اﯾت واﺑﻠﻲ ﺑداﺋرة اﻗﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.129ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.06.620اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  13 ) 1428أﺑرﯾل  ( 2007ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻣرﺿﯾن ﺑوزارة اﻟﺻﺣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.718ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺿور ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.279ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻧﺣراف اﻟطرﯾق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ رﻗم  4702 :ﻣن ن.ك  0+000إﻟﻰ ن.ك  300+10ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻘﯾﻧﺔ
ﺳد ﻣرﺗﯾل ﺑوﻻﯾﺔ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.278ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﻣرﻛز ﺑﻧﻲ ﺟﻣﯾل ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.277ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ وﺧزان اﻟﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻘﻧﺎة اﻟﺟر اﻟﺗﻲ ﺗزود ﻣرﻛز ﻣﯾﺿﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب
ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟدرﯾوش وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.276ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟطﺎﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎزة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.269ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أھل أﻧﺟﺎد ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.433ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺟب  29 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض

122

10-06-2013

117

6158
6158
6158
6158

6157

6157
6157
6156

6156

6156

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.254ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم
وزارة اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.14ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ ﺗطوان ـ واد ﻟو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.602ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 03.12
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.502ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  31 ) 4341ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺳم اﻷول ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
رﻗم  24.09اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت وﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﺿﺎن ) 1331
 12أﻏﺳطس  ( 1913ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.395ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﯾدي ﯾﺣﯾﻰ ﺑﻧﻲ زروال ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.352ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺟب  3 ) 1434ﯾوﻧﯾو  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻷوﻻد ﻋﺑدون ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.425ﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺟب  21 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.256ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺧراج ﻗطﻌﺔ أرﺿﯾﺔ
ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺗروك ﻣﺳﻠك ﻋﻣوﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻌﯾن
ﺣرودة ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.267ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻣزﻛﺎﻧﺔ وﻣزراوة وﺳﯾدي اﻟﻣﺧﻔﻲ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.326ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب 13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣرﻛب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻧﺗزه ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﯾدال اﻟﺟﺑل اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

دوﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ رﻓﻊ ﺣﺟم ﺷطري اﻻﻗﺗراض اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺑرم ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  2012واﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.12.732ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﻣن ﻣﺣرم  11 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر )2012
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.267ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻣزﻛﺎﻧﺔ وﻣزراوة وﺳﯾدي اﻟﻣﺧﻔﻲ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.326ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب 13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣرﻛب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻧﺗزه ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﯾدال اﻟﺟﺑل اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.272ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﻣد ﻗﻧﺎة اﻟﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد ﻣرﻛزي اﻟﻌروي وﻣﯾﺿﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.203ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﯾن ن.ك  40,200و 72,550ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺑرﻛﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.157ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔوﺳﻔﺎط وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﻷﺟل ذﻟك وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.399ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻘرض
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﺻﻔر  19 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر
)  ،( KfWﺑﻣﺑﻠﻎ10.000.000.ﯾورو ،ﯾرﺻد ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع » اﻟﺳﻘﻲ اﻟﻧﺎﺟﻊ اﻟزرار«

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.398ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺟب  20 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم
-MA 8220ﺑﻣﺑﻠﻎ  123.900.000أورو ،اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  16أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرض اﻷول ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.904ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.310ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺑﻧﺎء ﺳد ﺑﯾر اﻟﺧطﯾب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.211ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺑﻧﺎء ﺳد أﺣﻼل وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم إﻓران

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.158ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ

ﺣرودة ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى
30-05-2013

30-05-2013

30-05-2013

30-05-2013
30-05-2013
30-05-2013

30-05-2013

27-05-2013
27-05-2013
27-05-2013

6155

123

27-05-2013

119

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.397ﺻﺎدر ﻓﻲ  3رﺟب  14 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19ﻧوﻓﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ (KFW) Kreditanstalt fur
Wiederaufbauﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون أورو )  100.000.000أورو ( ﻣﻧﺣﺗﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣذﻛورة ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ )  ( MASENﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣطﺔ ورزازاتI

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.424ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن رﺟب  24 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﺷﻛل وﺷروط ﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺧص واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر
واﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻧﺻوص اﻟﺻﺎدرة ﻟﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.365ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻸﺑطﺎل اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.364ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة » اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿن « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.341ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة » ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗطوان واﻟﻧﺎﺣﯾﺔ « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺗطوان ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.340ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة » إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻐرب « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.339ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة » اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.03ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ( وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.363ﺻﺎدر ﻓﻲ  5رﺟب  16 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻗرار ﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق
ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌض ﺧرﯾﺟﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.194ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن
اﻟﻘروﯾﺗﯾن ﻋﯾن ﻗﯾﺷر واﻟﻣﻌﺎدﻧﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  8 :ﺑﯾن ﺗﺎرﺟﯾﺳت وﺑﻧﻲ ﺑوﻧﺻﺎر ﻣن ن.ك  000+0إﻟﻰ ن.ك  517+28ﺑﺈﻗﻠﯾم
اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﺑﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺗﺎزة ـ اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ ـ ﺗﺎوﻧﺎت
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27-05-2013
23-05-2013
23-05-2013
23-05-2013
23-05-2013
23-05-2013
23-05-2013
20-05-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.363ﺻﺎدر ﻓﻲ  5رﺟب  16 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺈﻗرار ﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق
ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌض ﺧرﯾﺟﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.194ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن
اﻟﻘروﯾﺗﯾن ﻋﯾن ﻗﯾﺷر واﻟﻣﻌﺎدﻧﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.778ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ وﻣﯾﻧﺎء واد اﻟرﻣل ( ﻣﻘطﻊ  ( 1/3ﻣن ن.ك
 9+000إﻟﻰ ن.ك  13+500وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص ـ أﻧﺟزة ﺑوﻻﯾﺔ
ﺟﮭﺔ طﻧﺟﺔ ـ ﺗطوان ـ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.638ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس
اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗدرﺑﯾن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.164ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ
أوﻻد ﻋﺑدون ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.04ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺟﮭوﯾﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻣﯾﺳور وﺗﺎﻟﺳﯾﻧت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ن.ك  000+0و ن.ك 600+66
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﻟﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.361ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  2 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎق رﻗم -MA 8240ﺑﻣﺑﻠﻎ  150.000.000أورو ،اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  16أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ،ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرض اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ دﻋم ﻣﺧطط اﻟﻣﻐرب
اﻷﺧﺿر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.398ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط
وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.391ﺻﺎدر ﻓﻲ  28ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  9 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.97.1039ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣن رﻣﺿﺎن  26 ) 1418ﯾﻧﺎﯾر  ( 1998ﺑﺈﺣداث ھﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
ﻟﻺدارات ﻟدى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.260ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ
ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻏﺑﺎﻟو اد واﺷﻘرا ﺑﻘﯾﺎدة إﻓران اﻷطﻠس اﻟﺻﻐﯾر ﺑداﺋرة ﺑوﯾزﻛﺎرن ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻛﻠﻣﯾم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.259ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  13 ) 1434ﻣﺎي  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ( وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.37ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ أﻛﺎدﯾر ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺣطﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ أﻛﺎدﯾر ـ إداوﺗﻧﺎن
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.66ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.85.738اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  2 ) 1407دﯾﺳﻣﺑر  ) 1986ﺑﺻرف ﻣﻛﺎﻓﺄة
ﻟﻠوﻋﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.52ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ زﻧﺎﺗﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺗﻲ ﻋﯾن ﺣرودة واﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.324ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻓﺎس ووﺟدة ) ﻣﻘطﻊ  ( 3وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾﻣﻲ ﺗﺎزة وﺟرﺳﯾف

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.177ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘرر ﺑﻧك اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗروﯾﺞ ﻗطﻊ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗذﻛﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟذھب ﻣن ﻓﺋﺔ  1000درھم وﻣن اﻟﻔﺿﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ
 250درھم وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻗطﻊ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ اﻟﻣﻌدن ﻣن ﻓﺋﺔ  100درھم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺑﺎط
ﻛﺗراث ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﯾوﻧﺳﻛو

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.202ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.04.89اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  7 )1425ﯾوﻧﯾو  ( 2004ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وأﺳﻼك اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻛذا اﻟﺷﮭﺎدات اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.799ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.90.554اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  18 ) 1411ﯾﻧﺎﯾر  ( 1991ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻷﺣﯾﺎء
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.319ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  41ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  28.08اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.790ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻛوﯾن اﻷطر

ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت اﻟﻧص اﯾت إﺑراھﯾم ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﻐﺟﯾﺟت ﺑداﺋرة ﺑوﯾزﻛﺎرن ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻛﻠﻣﯾم
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.170ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.319ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  41ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  28.08اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.790ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻛوﯾن اﻷطر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.170ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻗﺻﺑﺔ
اﻟطرش ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.169ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر
ﻣزوي ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.168ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ ( ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ
ﺗﺷراﻓت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.389ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط
وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻋﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.22ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  29 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻣرأة واﻷﺳرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.250ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟطﺑﻊ
ﻣﺟﻠﺔ »  « Le Journal de la Logistique Marocﺑﺎﻟﻣﻐرب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.273ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﻣﻧﺢ ﺿﻣﺎﻧﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧووﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.163ﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  15 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾدي ﺑﯾﺑﻲ واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﺷﺗوﻛﺔ ـ آﯾت ﺑﺎھﺎ وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.755ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﯾن ﺻﺧور اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ وﺑن ﺟرﯾر ﻣن ن.ك  591.146إﻟﻰ ن.ك
 840.171وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.124ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ

رﻗم  2.90.554اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺟب  18 ) 1411ﯾﻧﺎﯾر  ( 1991ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻷﺣﯾﺎء
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

09-05-2013
09-05-2013
06-05-2013
06-05-2013

06-05-2013

06-05-2013
06-05-2013
02-05-2013
02-05-2013
02-05-2013
29-04-2013

29-04-2013

6147

125

29-04-2013

123

6147
6147

6147

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.126ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﺣداث دواﺋر
وﻗﯾﺎدات

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.257ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎق رﻗم -MA 8230ﺑﻣﺑﻠﻎ  100.000.000أورو ،اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  15ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرض اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.201ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  5ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن
اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل اﻟطرق ،ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠطرق اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.200ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  5ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن
اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ـ ﻗطﺎع
اﻟﻣﺎء ـ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع إﻣداد ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻗﺎﻟﯾم ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.199ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  5ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن
اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ـ ﻗطﺎع
اﻟﻛﮭرﺑﺎء ـ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣداز

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.195ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  31ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣﺎء
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن اﻟﻘرض اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء
اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ،ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺗزوﯾد ﻣﻧطﻘﺔ ﺗطوان ﺑﻣﯾﺎه اﻟﺷرب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.275ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻓرﺧﺎﻧﺔ ـ ﻋﺑدوﻧﺔ ﺗرﯾﻔﺔ ـ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ أﻧﺻﺎر واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﻧﻲ ﺷﯾﻛر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.251ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﻛورة ﺑﺈﻗﻠﯾم ورزازات وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻼز واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت
29-04-2013
29-04-2013

29-04-2013

6147

6147

6147

6146

6146

29-04-2013

29-04-2013

29-04-2013

25-04-2013

25-04-2013

6146

6146
6146
6146
6146
6146
6146

6146

6146

6146

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.275ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  22 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻓرﺧﺎﻧﺔ ـ ﻋﺑدوﻧﺔ ﺗرﯾﻔﺔ ـ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ أﻧﺻﺎر واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﻧﻲ ﺷﯾﻛر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.251ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﻛورة ﺑﺈﻗﻠﯾم ورزازات وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.159ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ »
ﻧوﻓﯾك )  » ( Novec SAﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ » ﻧوﻓﯾك ﻏﺎﺑون) » ( Novec Gabon SA

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.133ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟدﯾد ﻷﺳﻔﻲ ﺑﺈﻗﻠﯾم أﺳﻔﻲ ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ دﻛﺎﻟﺔ ـ ﻋﺑدة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.132ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء
أرض ﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻣﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﯾن اﻟواﻗﻊ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13. 94ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد ﺗﺎﻣﻠوت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣﯾدﻟت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.81ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺧراج
ﻗطﻌﺗﯾن أرﺿﯾﺗﯾن ﻣﺗﺄﺻﻠﺗﯾن ﻣن ﻣﺗروك ﻣﺳﻠك ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﺧﺗرق اﻟرﺳﻣﯾن اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن رﻗم  70172/02ورﻗم
 02/70174ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿﻣﮭﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺑوﺟدة ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿم اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﺳﻘوﯾﺔ اﻟﺳﺎھﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔوذ ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺎوﻧﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘروﯾﺔ ﻣزراوة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.171ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣدار اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ واﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻣﻘطﻊ واد اﻟﻧﻛور ـ أﺟدﯾل ﻣن
ن.ك  76+100إﻟﻰ ن.ك  83+421وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺣﺑﺳﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض
ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.142ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  11 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺣدود اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻣطﺎر أﻧﻔﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ،وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.123ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻲ ﺳﯾدي ﺣﺟﺎج وﻣﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳطﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ،ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺗزوﯾد ﻣﻧطﻘﺔ ﺗطوان ﺑﻣﯾﺎه اﻟﺷرب
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.122ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣﯾﻧﺎء طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳد واد اﻟرﻣل ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص ـ أﻧﺟرة
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.121ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أورﺗزاغ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.119ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد دوار أﯾت اﺣﺳﺎﯾن واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧزان  100م ،3ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ
ﻣﻛﻧﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.118ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻣدﯾﻧﺔ آﯾت ﺑﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﺷﺗوﻛﺔ ـ آﯾت ﺑﺎھﺎ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.120ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن اﻟﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.117ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن اﻟﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.112ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺟﮭوﯾﺔ رﻗم  502اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾس ﻣرﻣوﺷﺔ وﻓم ﻓرﻛﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ن ك 000+0
ون ك  94,360+38وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﻟﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.89ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻛﻛﻲ ﺑﯾن ﺳﯾدي ﻏﺎﻧم وﻣراﻛش ﻣن ن.ك  240,940إﻟﻰ ن.ك
 243,400وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻣراﻛش ـ ﺗﺎﻧﺳﯾﻔت ـ اﻟﺣوز

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.77ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣرﻛزﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﺗﻌددي اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﻛل ﻣن ﺣﻲ أﺷوﻣﺎي واﻟﺣﻲ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري
ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﺿور اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور ،وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.89ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻛﻛﻲ ﺑﯾن ﺳﯾدي ﻏﺎﻧم وﻣراﻛش ﻣن ن.ك  240,940إﻟﻰ ن.ك
 243,400وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻣراﻛش ـ ﺗﺎﻧﺳﯾﻔت ـ اﻟﺣوز

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.77ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣرﻛزﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﺗﻌددي اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﻛل ﻣن ﺣﻲ أﺷوﻣﺎي واﻟﺣﻲ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري
ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﺿور اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور ،وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.76ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺣطﺔ ﻟﺿﺦ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﮭراوﯾﯾن اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣدﯾوﻧﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.67ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﺻﮭرﯾﺞ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ﺑدوار اﻟﺧﻣﺎﯾس ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﻠﯾﻌﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻧزﻛﺎن ـ
أﯾت ﻣﻠول وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.577ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣطﺎر ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اوﻻد إﯾﻌﯾش وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.480ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺄﻟﯾف
وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.175ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟطﺑﻊ
ﻣﺟﻠﺔ »  « Immoreseauﺑﺎﻟﻣﻐرب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.174ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟطﺑﻊ
دﻟﯾل »  « Out In Moroccoﺑﺎﻟﻣﻐرب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.753ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.662ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.94.763اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  25 ) 1415ﻧوﻓﻣﺑر  ) 1994ﻟﺗطﺑﯾق
اﻟﻣرﺳوم ﻗﺎﻧون رﻗم  2.94.498اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  23 ) 1415ﺳﺑﺗﻣﺑر )  1994ﺑﺈﺣداث
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.219ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
إدارة اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣواﺻﻼت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.349ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت

ون ك  94,360+38وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﻟﻣﺎن
25-04-2013

25-04-2013

25-04-2013

25-04-2013

25-04-2013
25-04-2013
22-04-2013
22-04-2013
22-04-2013
22-04-2013

04-04-2013
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127

04-04-2013
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6144
6144
6144
6144
6144
6144
6144
6143
6143
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.141ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد وﯾرﻛﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.127ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﺳد ﺗﯾوﯾن ﺑﺈﻗﻠﯾم ورزازات وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.216ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.215ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.214ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.213ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.212ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.210ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.96.745اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  3 ) 1417أﻛﺗوﺑر  ( 1996ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » :
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻧﺎن ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن « اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﺗطوان ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.317ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  12 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣﺗﻣم
ﻟدﻓﺗر ﺗﺣﻣﻼت ﺷرﻛﺔ ﺻورﯾﺎد ـ اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.316ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  12 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣﺗﻣم
ﻟدﻓﺗر ﺗﺣﻣﻼت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.223ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر
وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.89.516اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1410أﻛﺗوﺑر )  1989ﺑﺗﺣدﯾد
داﺋرة اﻟري ﺑﺗﺳﺎوت اﻟﺳﻔﻠﻰ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
 10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1389ﯾوﻟﯾو  ) 1969اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
18-04-2013
15-04-2013
15-04-2013

15-04-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.222ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر
وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.91.602ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  21 ) 1412أﻛﺗوﺑر ) 1991اﻟﻣﻐﯾر
ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم  2.87.717ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10رﻣﺿﺎن  27 ) 1408أﺑرﯾل  ( 1988اﻟﻣﺣدد ﻟدواﺋر اﻟري ﺑﺎﻟﺣوز
ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣراﻛش اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 25 ) 1389
15-04-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.223ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر
وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.89.516اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1410أﻛﺗوﺑر )  1989ﺑﺗﺣدﯾد
داﺋرة اﻟري ﺑﺗﺳﺎوت اﻟﺳﻔﻠﻰ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺳراﻏﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
 10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1389ﯾوﻟﯾو  ) 1969اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.222ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  8 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر
وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.91.602ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  21 ) 1412أﻛﺗوﺑر ) 1991اﻟﻣﻐﯾر
ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم  2.87.717ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10رﻣﺿﺎن  27 ) 1408أﺑرﯾل  ( 1988اﻟﻣﺣدد ﻟدواﺋر اﻟري ﺑﺎﻟﺣوز
ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻣراﻛش اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 25 ) 1389
ﯾوﻟﯾو  ( 1969اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.116ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء
أرض ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧﺧﺎﺧﺻﺔ ـ أوﻻد أوﺟﯾﮫ ـ أوﻻد اﻟطﺎﻟب ـ اﻟﻌﺑﺎﺑدة اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم
اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.115ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء
أرض ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟرﯾﺎح اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.114ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء
أرض ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟﻛروﻣﯾﺔ ـ أوﻻد ﺣﻣو اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.113ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء
أرض ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ أوﻻد ﻋﺑد ﷲ ـ أوﻻد ﺣﻣو اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.252ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﻛﺎن وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.208ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﻧﻲ ﺳﯾدال اﻟﺟﺑل ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺟﻌدار ﺑﺑﻠدﯾﺔ أزﻏﻧﻐﺎن ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.206ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

15-04-2013

6143

6143
6143
6143
6143
6143

6143

6143
6143

128

15-04-2013

15-04-2013
15-04-2013
15-04-2013
15-04-2013
15-04-2013

15-04-2013

15-04-2013
15-04-2013

129

6143

6143

6143
6143
6143
6141
6141
6139
6139
6138

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.205ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز أوﻻد ﯾوﺳف ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻧزاﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﻣﺎر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ
ﻣﻛﻧﺎس وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.204ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  4 ) 1434أﺑرﯾل  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻧزاﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﻣﺎر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.140ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﺛﻧﯾن اﻟﻐﯾﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾﺎت ﺑﺈﻗﻠﯾم أﺳﻔﻲ
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.32ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺣد
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺛﻘﯾن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.725ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  ( 8 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 32.09اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗوﺛﯾق

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.285ﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  5 ) 1434أﺑرﯾل  ( 2013ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض
ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.239ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط
وإﺟراءات اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻧﺳﺦ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف أو طﺑﻌﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ أو ﻧﺷره أو ﺗوزﯾﻌﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.716ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺗر
اﻟﺗﺣﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت ﻣن طرف ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت»

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.166ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﺣداث اﻟﺣﺳﺎب
اﻟﻣرﺻد ﻷﻣور ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ » اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧﺢ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ»

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.125ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  8 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
إدارة اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺑﻧﻲ ﺷﯾﻛر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﺎﻹﻋﻼن أن
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
15-04-2013

15-04-2013

15-04-2013
15-04-2013
15-04-2013
08-04-2013
08-04-2013
01-04-2013
01-04-2013
28-03-2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﺧراج ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم

6139
6138
6138

6138

6138

6137
6137
6137
6137
6137
6137
6136

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.166ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﺣداث اﻟﺣﺳﺎب
اﻟﻣرﺻد ﻷﻣور ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ » اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧﺢ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ»

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.125ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  8 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
إدارة اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﺧراج ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺑﺿﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎص ﻣﻘطﻊ ﻣن ﻣﺗروك اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ « ﻟﻘطﺎن « اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗرق اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺳﻣﻰ
اﻻﻧﺑﻌﺎث ذي اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري رﻗم  49505/05اﻟﻛﺎﺋن ﺑداﺋرة زرھون ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.49ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣراﻛش وأﻛﺎدﯾر ) ﻣﻘطﻊ ﺷﯾﺷﺎوة ـ إﯾﻣﻧﺗﺎﻧوت ( ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﯾﺷﺎوة وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.756ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ﺑﻧﺎء ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر اﻟﺟﻧوب ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑﯾن ن ك  142،8و  870،9ﻣن اﻟﺧط
اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﺳﯾدي اﻟﻌﺎﯾدي ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺣﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.86ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ أﯾت ﺑوﺷﺎون ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﺎﻟﺳﯾﻧت ﺑداﺋرة ﺑﻧﻲ ﺗﺟﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﺟﯾﺞ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.85ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺳﺑﺎﺋك ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻧﻲ ﺗﺟﯾت ﺑداﺋرة ﺑﻧﻲ ﺗﺟﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﺟﯾﺞ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.84ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ أوﻻد إﺑراھﯾم ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﻣﻛروت ﺑداﺋرة زاﻛورة ﺑﺈﻗﻠﯾم زاﻛورة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.83ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎن أﺳداون ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﺎزرﯾن ﺑداﺋرة اﻛدز ﺑﺈﻗﻠﯾم زاﻛورة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.82ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻘﺎر
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ اﯾت وﻋزﯾف ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﺎزرﯾن ﺑداﺋرة اﻛدز ﺑﺈﻗﻠﯾم زاﻛورة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.248ﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  22 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑدﻋوة ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻟﻌﻘد دورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.733ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌوﯾﺿﺎت
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت»
01-04-2013
28-03-2013
28-03-2013

28-03-2013

28-03-2013

25-03-2013
25-03-2013
25-03-2013
25-03-2013
25-03-2013
25-03-2013
21-03-2013

131

129

21-03-2013
21-03-2013
21-03-2013

18-03-2013

18-03-2013

18-03-2013

18-03-2013

18-03-2013
18-03-2013

6136
6136
6136

6135

6135

6135

6135

6135
6135

6135

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.79ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺷرﯾف
ﻟﻠﻔوﺳﻔﺎط )  ( OCP S.Aﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻟﻠﺗﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ » ﺷرﻛﺔ ﺗﮭﯾﺋﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣﺎزاﻛﺎن) » ( SADM

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.71ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻔوض ﻟﻣﻌﮭد ﻣﮭن اﻟطﯾران

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.746ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.03.201اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1427أﺑرﯾل  ) 2006ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.625ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.09.168اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  21 ) 1430ﻣﺎي  ) 2009ﺑﺗﺣدﯾد
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ـ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ـ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.51ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.69.34ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  25 ) 1389ﯾوﻟﯾو  ) 1969اﻟﻣﺣدد ﻟدواﺋر اﻟري
ﺑﺎﻟﺣوز ) إﻗﻠﯾم ﻣراﻛش ( اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  1.69.25اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺟﻣﺎدى
اﻷوﻟﻰ  25 ) 1389ﯾوﻟﯾو  ( 1969ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﯾﺛﺎق ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.715ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﺧط اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم وﻣﻛﻧﺎس وﺑﻧﺎء ﻗﻧطرة ﻋﻧد ن.ك 204,319
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.539ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  2اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن طﻧﺟﺔ وﺗطوان ﻣن ن.ك  14+704إﻟﻰ ن.ك
 24+250وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص ـ أﻧﺟرة ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ طﻧﺟﺔ ـ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.780ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.84.22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  11 ) 1404ﯾﻧﺎﯾر  ( 1984ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ وزارة
اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﺎء أﺟر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.624ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟوزارﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘروي واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.26ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )
 125.000.000دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،
18-03-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.624ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  8 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟوزارﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘروي واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.26ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )
 125.000.000دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،
ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺣﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺔ اﻟﻘروﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.25ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻌﺔ وﺧﻣﺳﯾن ﻣﻠﯾون أورو  ( 359.000.000أورو ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ،ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺣﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺔ اﻟﻘروﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.902ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19ﻧوﻓﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺳﺗﯾن ﻣﻠﯾون أورو )  168.000.000أورو ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ»  ، » « Moroccan Agency For Solar Energyﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع
ﻣﺣطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻟورزازات ـ اﻟﺷطر اﻷول ـ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.901ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19ﻧوﻓﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ) 100.000.000
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة » اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ » « Moroccan
»  ،Agency For Solar Energyﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﻣﺣطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻟورزازات ـ اﻟﺷطر اﻷول ـ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.34ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻣود ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﺑطرﯾق رأس اﺳﺑﺎرطل ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ طﻧﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ ـ
أﺻﯾﻠﺔ ﻣن طرف ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻠﺷﻣﺎل ) أﻣﺎﻧدﯾس ) وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.33ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳوق اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ وﻛﯾل أوﻻد ﻣﺣﺎﻧد ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.50ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  8 ) 1434ﻣﺎرس  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم

 2.84.22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  11 ) 1404ﯾﻧﺎﯾر  ( 1984ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ وزارة
اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﺎء أﺟر
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.768ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﻗﻧطرة ﻋﻠﻰ وادي ﺗﺎزداﯾت ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم  15 :اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻣﯾدﻟت وﻣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد ن.ك
 000+339وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﻟﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.752ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد اﻟﺣﯾﻣر ﻋﻠﻰ وادي اﻟﺣﯾﻣر ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳطﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﺑﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.95ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.12.618اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن ﻣﺣرم  30 ) 1434ﻧوﻓﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط ﺻرف
اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ وﺷروط وﺿﻊ اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺢ رھن إﺷﺎرة اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.53ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر ( 2013ﺑﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ
ﻻﻗﺗراﺿﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطرق اﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾﺎر
وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون )  ( 1.800.000.000درھم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.800ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.20ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣد ﺷطر ﻣن اﻟﻘﻧﺎة ﻟﺗزوﯾد ﻣرﻛز رأس اﻟﻣﺎء ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﻛﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.632ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟرﺑﺎط وﺳﻼ ،ﻣﻘطﻊ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺧﯾرات ـ ﺗﻣﺎرة ) ﺣﺻﺔ  ( 2وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟرﺑﺎط ـ ﺳﻼ ـ زﻣور ـ زﻋﯾر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.767ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﺛﻧﯾن أﻛﻠو ﺑﻘﯾﺎدة أﻛﻠو ﺑداﺋرة ﺗﯾزﻧﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﯾزﻧﯾت ) اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻟث)

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.766ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﺑوﯾردة ) ﺗﺷﯾﻛﺎ ( وﺳﺑﺧﺔ ﻓﺎرس ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑﺈﻗﻠﯾم أوﺳرد

 2.98.191ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﻣن ﺷوال  23 ) 1418ﻓﺑراﯾر  ( 1998ﺑﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
ﻟﻺدارات
11-03-2013

11-03-2013

11-03-2013

07-03-2013
07-03-2013
07-03-2013

07-03-2013
07-03-2013
07-03-2013

6132

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.24ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ
07-03-2013

6132
6132
6132
6132
6131

6131

6131

6131

6131

6131

6131

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.767ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﺛﻧﯾن أﻛﻠو ﺑﻘﯾﺎدة أﻛﻠو ﺑداﺋرة ﺗﯾزﻧﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﯾزﻧﯾت ) اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻟث)

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.766ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﺑوﯾردة ) ﺗﺷﯾﻛﺎ ( وﺳﺑﺧﺔ ﻓﺎرس ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑﺈﻗﻠﯾم أوﺳرد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.24ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواﻛﺑﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.97ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز أﻣﺳﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟزاوﯾﺔ ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗطوان
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.96ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺑﻠدﯾﺔ اﺑن أﺣﻣد ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳطﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.88ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻣوﻻي ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف وﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.87ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻟﻌﺑﯾﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻷوﻻد اﺣﺳﯾن ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.68ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻌﯾن ﺟوھرة ـ ﺳﯾدي ﺑوﺧﻠﺧﺎل ﺑﺈﻗﻠﯾم
اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.12ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻌﯾن ﻋرﻣﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس وﺑﺎﻹﻋﻼن أن
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.777ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣن رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  26 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ) 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﯾدي ﻏﺎﻧم ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﯾﺷﺎوة وﺑﺎﻹﻋﻼن أن
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.903ﺻﺎدر ﻓﻲ  8رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  19 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﻐﻼل

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟرﺑﺎط وﺳﻼ ،ﻣﻘطﻊ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺧﯾرات ـ ﺗﻣﺎرة ) ﺣﺻﺔ  ( 2وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟرﺑﺎط ـ ﺳﻼ ـ زﻣور ـ زﻋﯾر

07-03-2013
07-03-2013
07-03-2013
07-03-2013
04-03-2013

04-03-2013

04-03-2013

04-03-2013

04-03-2013

04-03-2013

04-03-2013

6131

131

04-03-2013

135

6131

6131

6131

6130

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.742ﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  11 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ) 2013ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻐﺎﺑوي اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻗﺳم » ﺗﺎﻣﻼﻟت « اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺳﮭب اﻟﺣﻠﻔﺎء اﻟﻣﺳﻣﻰ » ﺑﻧﻲ ﻛﯾل « واﻟواﻗﻊ
ﺑﺗراب ﺟﻣﺎﻋﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻛﯾل وﺑوﻋﻧﺎن ﺑﻘﯾﺎدﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻛﯾل وﺑوﻋﻧﺎن ﺑداﺋرﺗﻲ ﻓﺟﯾﺞ وﺑﻧﻲ ﺗﺎدﺟﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﺟﯾﺞ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.774ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد دواوﯾر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ زواﻏﺔ ﻣوﻻي ﯾﻌﻘوب ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.642ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ أﯾت ﻋﺑد ﷲ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺎء أﯾت ﻋﺑد ﷲ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﯾر اﻟﻠﻔت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي إﻓﻧﻲ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  27دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺻﻧدوق أوﺑﯾك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض
ﻣﺑﻠﻐﮫ ﺛﻼﺛون ﻣﻠﯾون أورو )  30.000.000أورو ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء
اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب)  ، ( ONEEﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع اﻧﺟﺎز ﻣﺣطﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻧﻔﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.10ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﯾﺦ )  19دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻗرض ﻣﺑﻠﻐﮫ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرون ﻣﻠﯾون أورو )  120.000.000أورو ) وﺳﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛون ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )
 37.000.000دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ( ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب (
)  ،ONEEﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺗزوﯾد ﺟﮭﺔ ﻣراﻛش ﺑﺎﻟﻣﺎء

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.772ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘروﯾﺔ ﺑوھودة وارﻏﯾوة واﻟﺧﻼﻟﻔﺔ واﻟزرﯾزر ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.771ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد ﺗﯾﻣﻘﯾت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.750ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣدن وﺟدة ،ﺗﺎورﯾرت واﻟﻌﯾون ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

اﻟﻣواﻧﺊ »  « SODEPﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ (C3 PC) « Terminal à Conteneurs 3
du port de Casablanca » SA
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28-02-2013

6130

6129
6129
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25-02-2013
25-02-2013
25-02-2013

6129

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.661ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
25-02-2013
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6129
6129
6129
6129
6129

6129
6129
6129
6129
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.771ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد ﺗﯾﻣﻘﯾت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.750ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣدن وﺟدة ،ﺗﺎورﯾرت واﻟﻌﯾون ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.661ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ ﻣوﻻي ﺑوﻏﺎﻟب اﻟﺣﺳﯾن ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻛﺑﯾر وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.660ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ ﺑوﺟدة ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.651ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ أوﻻد راﻓﻊ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗرﯾﺔ ﺑن ﻋودة ﺑداﺋرة ﺳوق أرﺑﻌﺎء ـ اﻟﻐرب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.650ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي ﺑﻌﯾن اﻟﻧﻘﺑﻲ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.648ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺣدود ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻣﯾﺿﺎر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.647ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ رﯾﺎح ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ رﯾﺎح ﺑداﺋرة اﻟﻛﺎرة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﺷﯾد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.641ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ اﻷﻣل ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑوزﻧﯾﻘﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.63ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  31 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.09.231اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10رﺑﯾﻊ اﻵﺧر  6 ) 1430أﺑرﯾل  ( 2009ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.735ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺧراج ﻗطﻌﺔ
أرﺿﯾﺔ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺗروك ﻣﺳﻠك ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﺧﺗرق اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري رﻗم  F/8230ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿﻣﮭﺎ
إﻟﻰ ﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺻﻔرو

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.734ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر 13 ) 20ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺧراج ﻗطﻌﺔ
أرﺿﯾﺔ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺗروك اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗرق اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري رﻗم  10457/58ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘروﯾﺔ ﺑوھودة وارﻏﯾوة واﻟﺧﻼﻟﻔﺔ واﻟزرﯾزر ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.749ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أزﻻف ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟدرﯾوش وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.748ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن اﻟﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.657ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل إﻧﺷﺎء ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺗﺎورﯾرت ـ اﻟﻧﺎﺿور ﺑﯾن اﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرﯾﺗﯾن  1,600و
 2,200وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.773ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد دواوﯾر ﺟﻣﺎﻋﺔ رأس اﻟواد ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.751ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾدي اﻟﻣﺧﻔﻲ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.589ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣزراوة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎوﻧﺎت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.570ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري رﻗم /274أ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » ﺑﻧﻲ ﻣطﮭر  » 5اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ ﻣطﮭر
ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﯾوﻟﻲ ﺑداﺋرة اﺣواز ﺟرادة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺟرادة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.569ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري رﻗم  319اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » ﺑﻼد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻋﻧﺎن « اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ واد
ﺑوﻋﻧﺎن ﺑﻘﯾﺎدة ﺑوﻋﻧﺎن ﺑداﺋرة ﺑﻧﻲ ﺗدﺟﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﻛﯾك

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.06ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ
ﻟﻼﻗﺗراﺿﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎﺋﯾﺔ طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط « Tanger Med Port
» Authorityﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾﺎر وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون درھم  ( 1.300.000.000درھم)

ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﯾﺎﯾدة ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟرﺑﺎط ـ ﺳﻼ ـ زﻣور ـ زﻋﯾر
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21-02-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.569ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري رﻗم  319اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدﻋو » ﺑﻼد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻋﻧﺎن « اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺗراب ﻗﺑﯾﻠﺔ واد
ﺑوﻋﻧﺎن ﺑﻘﯾﺎدة ﺑوﻋﻧﺎن ﺑداﺋرة ﺑﻧﻲ ﺗدﺟﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻓﻛﯾك

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.06ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﺑﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ
ﻟﻼﻗﺗراﺿﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎﺋﯾﺔ طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط « Tanger Med Port
» Authorityﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾﺎر وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون درھم  ( 1.300.000.000درھم)

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.798ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن « ﻟﻠﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷﺎﻟﺔ »  » « Foncière Chellahﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ » اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺷﺎﻟﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت « »
» Foncière Chellah Industries

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.797ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
زﻧﺎﺗﺔ ﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺣت اﺳم» « Zenata Commercial Project

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.796ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺷرﯾف ﻟﻠﻔوﺳﻔﺎط )  ( OCP S.Aﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗﺳﻣﻰ « OCP Fertilizantes
»  ،Ltdaﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ» « OCP International Co?perative U.A

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.795ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺷرﯾف ﻟﻠﻔوﺳﻔﺎط )  ( OCP S.Aﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﻰ « South
Atlantic Fertilizers Trading Company do Brasil Ltda » « SAFTCO do
»  ،Brasilﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺣداﺛﮭﺎ « ( South Atlantic Fertilizers Trading
» Company BV ( SAFTCO BV

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.794ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻹذن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺷرﯾف ﻟﻠﻔوﺳﻔﺎط )  ( OCP S.Aﺑﺈﺣداث ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗﺳﻣﻰ « South Atlantic
»  ،Fertilizers Trading Company BV » « SAFTCO BVﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ « OCP
» International Co?perative U.A

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.709ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد واد ﺻﻔرو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﺟدة ـ أﻧﺟﺎد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.598ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣد ﻗﻧﺎة ﻟﻠﻣﺎء وﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ ﻟﺗزوﯾد ﻣرﻛز ﺗﺎﻟوﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.586ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﯾوﻟﻲ ﺑداﺋرة اﺣواز ﺟرادة ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺟرادة
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.585ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ ﺷوﯾطر ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﺑﻣراﻛش ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.584ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺿور ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.275ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن طﻧﺟﺔ وﻣﯾﻧﺎء واد اﻟرﻣل ) ﻣﻘطﻊ )  3/2ﻣن ن.ك  0+000إﻟﻰ ن.ك
 4+500وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص ـ أﻧﺟزة ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ طﻧﺟﺔ ـ ﺗطوان

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.359ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.77.551ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﻣن ﺷوال  4 ) 1397أﻛﺗوﺑر  ( 1977ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻧﺢ
رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.779ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  29 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.724ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.02ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻧوﯾرات ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.713ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻓﺟﺎر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ دار ﺑﻠﻌﺎﻣري ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.706ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ طﺎطﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ زاوﯾﺔ ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ودوار آﯾت اﺑراھﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛﻘب رﻗم
 22/1590ﺑﺈﻗﻠﯾم إﻓران وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
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14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.703ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم

6126

6126

6126
6126
6126
6126

6126

6126

6126
6126
6126

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.713ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﻓﺟﺎر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ دار ﺑﻠﻌﺎﻣري ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺑﺎﻹﻋﻼن
أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.706ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ طﺎطﺎ ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.703ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﻌﯾون ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾن ﺗﯾزﻏﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﺳﻠﯾﻣﺎن وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.702ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﻋﺑو ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑرﺷﯾد وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.700ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﺳﯾس ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧرﯾﺑﻛﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.699ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺣﻲ أوﻻد ﻋﯾﺎد اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.698ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺣﻲ أورﺑﯾﻊ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.697ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺣﻲ ﺟﻐو اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.696ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺣﻲ أﯾت ﻓﺎﻟﺣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.669ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ إﯾﻔران ﺑﺈﻗﻠﯾم إﯾﻔرن وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.667ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز أوﻻد اﻣراح اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﺈﻗﻠﯾم
اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013

141

134

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.634ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺄرﻓود ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺷﯾدﯾﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.627ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳد ﺳﮭب اﻟﻣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﯾﻛو ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﻟﻣﺎن

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.605ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﻵﯾت ﺑﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﺷﺗوﻛﺔ آﯾت ﺑﺎھﺎ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.604ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣرﻛز ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛﻘب رﻗم  15/2940وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.603ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺑﺋرﯾن وﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ وﺑﻣد ﻗﻧﺎة ﻟﺗزوﯾد ﻣرﻛز ﺗﺎﻣﻛروت ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن
اﻷرﺿﯾﺗﯾن اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.601ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ وﻣد ﻗﻧﺎة اﻟﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ أوﻟوز ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎروداﻧت وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.600ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﯾﺎط ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.599ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﯾﺎط واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.620ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ اﻟﺳﻌﺎدة ﻟﺗطﮭﯾر اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.583ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣد ﻗﻧﺎة اﻟﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ زاﯾو ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

6126

6126

6126

6126
6126
6126
6125

6125
6125
6125

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.620ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻣﺣطﺔ اﻟﺿﺦ اﻟﺳﻌﺎدة ﻟﺗطﮭﯾر اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺗﯾن اﻷرﺿﯾﺗﯾن
اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.583ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣد ﻗﻧﺎة اﻟﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد ﻣدﯾﻧﺔ زاﯾو ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.579ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣﺣطﺔ ﻟﻠﺿﺦ ﺑﺷﺎطﻰء اﻟﺻﺧﯾرات دوار ﻟﻔراﺗﯾت ،ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺻﺧﯾرات ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺧﯾرات ﺗﻣﺎرة
وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻣن طرف ﺷرﻛﺔ » رﯾﺿﺎل « ﺑﺎﺳم وﻟﻔﺎﺋدة ﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺻﺧﯾرات اﻟﺣﺿرﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.635ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻓﺿﺎء ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾدق ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾق اﻟﻔﻧﯾدق وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾن اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.578ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣرﻛز طﺑﻲ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﻧﯾدق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾق اﻟﻔﻧﯾدق وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.568ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﺣداث أﺟرة ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻻﺗﺻﺎل ) اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﮭن اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ)

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.611ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷﺎطﺊ اﻷﺑﯾض ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن رأس ﺗﺎﻛوﻣﺑﺎ ووادي
ﺑوﯾﺳﺎﻓن ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎطﺊ اﻷﺑﯾض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﻛﻠﻣﯾم

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.609ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣﺎ ﺑﯾن ﺑوطﻠﺣﺔ واﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ
اﻟﻌرﻛوب ﺑداﺋرة اﻟﻌرﻛوب ﺑﺈﻗﻠﯾم وادي اﻟذھب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.610ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣن ﺳﯾدي ﺑوﺷﺗﺔ إﻟﻰ ﺷﺎطﻰء اﻟﺑدوزة اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺑدوزة ﺑداﺋرة ﺣرارة ﺑﺈﻗﻠﯾم أﺳﻔﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.608ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣن ﺷﺎطﺊ ﻟﻼﻓﺎطﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﯾدي ﺑوﺷﺗﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺣرارة ﺑداﺋرة ﺣرارة ﺑﺈﻗﻠﯾم أﺳﻔﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.607ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض
14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013

14-02-2013
14-02-2013
14-02-2013
11-02-2013

11-02-2013
11-02-2013
11-02-2013

6125

135

11-02-2013

143

6125
6125
6125
6125
6125
6125
6124
6124
6124
6124
6123
6122

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.565ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻟﺷﺎطﺊ ﺗﻔﺿﻧﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺗﻔﺿﻧﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﻣﯾﻣو ﺑداﺋرة ﺗﻣﻧﺎر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺻوﯾرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.474ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔرﻣﺔ وأوﻛﻧﯾت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾد ﺑداﺋرة ﺟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑوﺟدور

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.676ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﺑﺧﺔ دﺧﺎﺳﯾﺔ وﻛرﻛرات اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑداﺋرة ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑﺈﻗﻠﯾم أوﺳرد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.606ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﻣﮭﯾرﯾز وﺳﺑﺧﺔ دﺧﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑداﺋرة ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑﺈﻗﻠﯾم أوﺳرد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.473ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﺑﺧﺔ ﻟﻣﺣﺎر اﻟطوﯾل ورأس ﺑﺎرﺑﺎس اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺑﺋر ﻛﻧدوز ﺑﺈﻗﻠﯾم أوﺳرد

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.472ﺻﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول  14 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺳﯾدي وﺳﺎي ﺑﺈﻗﻠﯾم اﺷﺗوﻛﺔ ـ أﯾت ﺑﺎھﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.491ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  4 ) 1434ﻓﺑراﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺗﻔﯾد
ﺟدﯾد ﻣن ﻗطﻌﺔ أرﺿﯾﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻣن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر إﺳﻘﺎط ﺣق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ اﻟرﺑﺎط ـ ﺳﻼ ـ زﻣور ـ زﻋﯾر

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.01ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﯾﻔﻠت ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.776ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر ( 2013ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻷﯾت ﺳﯾدي داود ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺣوز وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.564ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﮭد ﻣﮭن
اﻟطﯾران

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.582ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻧظﯾم اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.763ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻣﻐﯾطن اﻟزواوﻛﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

اﻟﺑﺣري ﻣن ﺷﺎطﺊ ﻟﻼﻓﺎطﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﯾدي ﺑوﺷﺗﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺑدوزة ﺑداﺋرة ﺣرارة ﺑﺈﻗﻠﯾم أﺳﻔﻲ
11-02-2013
11-02-2013
11-02-2013
11-02-2013
11-02-2013
11-02-2013
07-02-2013
07-02-2013
07-02-2013
07-02-2013
04-02-2013
31-01-2013

6122

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.762ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
31-01-2013

07-02-2013
04-02-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
28-01-2013
24-01-2013

24-01-2013

6124
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.564ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﮭد ﻣﮭن
اﻟطﯾران

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.582ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻧظﯾم اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.763ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻣﻐﯾطن اﻟزواوﻛﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.762ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎرة أوﻻد ﻣﯾﻠود ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.761ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟﻛﻧﺎﻓدة ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.760ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ اﻟﺧﻧﺎﺷﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.759ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎرة أوﻻد ﻋﯾﺎد ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.758ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  21 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﯾﺎء أرض
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎرة أوﻻد ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻘﻧﯾطرة

ﻣرﺳوم رﻗم  2.13.27ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  30 ) 1434ﯾﻧﺎﯾر  ( 2013ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم
رﻗم  2.03.199اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول  22 ) 1424ﻣﺎي  ) 2003ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 46.02اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺧﺎم واﻟﺗﺑﻎ اﻟﻣﺻﻧﻊ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.695ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ) اﻟﻣﻠك اﻟﻐﺎﺑوي ( وﺷرﻛﺔ ﻟو ﻣزاب ﻛوﻧﺳﯾﺑت

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.688ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣﺳﺗوﺻف دوار أوﻻد اﻟﻐﺎزي ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.687ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣد ﺷطر ﻣن اﻟﻘﻧﺎة وﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﺧزاﻧﺎت وﻧﺎﻓورات وﻣﺣطﺎت ﻟﻸﺧذ واﻟرد ﻟﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ إﯾﻌزاﻧن
واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ إﯾﻌزاﻧن ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.680ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.720ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر 27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﯾﺎط واﻟدواوﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم أزﯾﻼل وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.714ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺳد ﻋﯾن اﻟﻐﺎزي وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺑﻧﻲ ﻣﻼل

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.710ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛوﻧﯾت ﺑﺈﻗﻠﯾم زاﻛورة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.694ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ ﻣﺳﺗﻛﻣر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻣﺳﺗﻛﻣر ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻛﻣر ﺑداﺋرة اﻟﻌﯾون ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﺎورﯾرت وﺑﻧزع
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.693ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.692ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ اﺑن ﺗوﻣرت ﺑﺳﮭب اﻟورد ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺎس وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.729ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐواﻟم ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.691ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ ﺳﻌد ﺑن أﺑﻲ وﻗﺎص ﺑﺣﻲ اﻟﻛراﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.690ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ اﺑن اﻻﺛﯾر ﺑﻣﻘﺎم اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑداﺋرة ﺗﯾﻔﻠت ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.689ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺟد اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﻣﯾﻣو ﺑداﺋرة ﺗﻣﻧﺎر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺻوﯾرة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣرﻛب اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺗﺎﻣدروﺳت ـ اﻟﻛرن ﻋﻠﻰ وادي ﺗﺎﻣدروﺳت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳطﺎت
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.690ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث إﻋدادﯾﺔ اﺑن اﻻﺛﯾر ﺑﻣﻘﺎم اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑداﺋرة ﺗﯾﻔﻠت ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.689ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺟد اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﻣﯾﻣو ﺑداﺋرة ﺗﻣﻧﺎر ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﺻوﯾرة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.668ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز ﺳﯾدي اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﺳﯾدي اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺳﯾدي ﻗﺎﺳم
وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.645ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 15.09اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.674ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﺧراج ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺿﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك اﻟﺧﺎص ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺗروك اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻣرﻛز
اﻟﺣﺎج ﻗدور ﺑداﺋرة أﺣواز ﻣﻛﻧﺎس

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.673ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﺧراج ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺿﻣﮭﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك اﻟﺧﺎص ﻟﻠدوﻟﺔ ﻗطﻌﺗﯾن أرﺿﯾﺗﯾن ﻣﺗﺄﺻﻠﺗﯾن ﻣن ﻣﺗروك اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة »
اﻟﻛوﻣﻲ « اﻟواﻗﻌﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻣﻛﻧﺎﺳﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧﺎس ـ اﻟﻣﻧزه

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.631ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﺷﯾد وﺑﻧﻲ ﻣﻼل ) ﻣﻘطﻊ إﻗﻠﯾم ﺳطﺎت ( وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.717ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﺟﻣﺎﻋﺗﻲ اﻛﻠﻣوس وﻣوﻻي ﺑوﻋزة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺧﻧﯾﻔرة وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.721ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣرﻛز ﺑن اﻟطﯾب ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟﻧﺎﺿور وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.719ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد ﻣرﻛز آﯾت ﻣﯾﻠك واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗﯾزﻧﯾت وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.675ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.637ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺛﻠﯾث اﻟﺧط اﻟﺣدﯾدي اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﻘﻧﯾطرة ﻣن ن.ك  800،100إﻟﻰ ن.ك 500،105
ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ﻋﺎﻣر وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺳﻼ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.636ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﻣﯾﻛت ﺑﺈﻗﻠﯾم ورزازات وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﮭذا اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.672ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر ﺑﻧك
اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗروﯾﺞ ﻗطﻊ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗذﻛﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟذھب ﻣن ﻓﺋﺔ  1000درھم وﻣن اﻟﻔﺿﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ  250درھﻣﺎ
وﻣزدوﺟﺔ اﻟﻣﻌدن ﻣن ﻓﺋﺔ  25درھﻣﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻟﺗدﺷﯾن دار اﻟﺳﻛﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.671ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر ﺑﻧك
اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗروﯾﺞ ورﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗذﻛﺎرﯾﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ  25درھم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻟﺗدﺷﯾن دار
اﻟﺳﻛﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.306ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺧراج ﺛﻼث ﻗطﻊ
أرﺿﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻠك اﻟﺑﺣري ﺑﺟﺎﻧب ﺑﺣﯾرة ﻣﺎرﺷﯾﻛﺎ ﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻗﻠﯾم
اﻟﻧﺎﺿور

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.707ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻟزﯾﺗون ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺗطوان وﺑﺎﻹﻋﻼن أن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.633ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣراﻛش وأﻛﺎدﯾر ) ﻣﻘطﻊ أرﻛﺎﻧﺔ ـ أﻣﺳﻛروض ) وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ أﻛﺎدﯾر ـ إدوﺗﻧﺎن ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺳوس ـ ﻣﺎﺳﺔ ـ درﻋﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.551ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟزرﻗطوﻧﻲ ﺑﺣﻲ ﺑن ﺻﻔﺎر ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻔرو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.905ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن ﺻﻔر  31 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣلء ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻘﺎﻋد ﺷﺎﻏرة ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﻗﻧطرة ﻋﻧد ن.ك  147,065ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﯾن ﺻﺧور اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ وﺑن ﺟرﯾر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻘروﯾﺔ ﺻﺧور اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﺣﺎﻣﻧﺔ
17-01-2013

17-01-2013

17-01-2013

17-01-2013

14-01-2013

10-01-2013

10-01-2013

10-01-2013
10-01-2013

6116

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.358ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺄﻟﯾف وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺳﯾر
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ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.551ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺈﻋﻼن أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣداث ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟزرﻗطوﻧﻲ ﺑﺣﻲ ﺑن ﺻﻔﺎر ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻔرو وﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻐرض

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.905ﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﻣن ﺻﻔر  31 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣلء ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻘﺎﻋد ﺷﺎﻏرة ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.358ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺄﻟﯾف وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺳﯾر
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﺳﺗور اﻷدوﯾﺔ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.711ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺎﻹذن ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ،ﻋﺑر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ »  « MASEN CAPITALﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻣﺎة» « Acwa Power Ouarzazate

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.681ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻌﯾﯾن رؤﺳﺎء ورؤﺳﺎء ﻧواب
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.612ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻣن ﻣﺣرم  4 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘرار
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10ﺻﻔر  28 ) 1375ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 1955ﺑﺷﺄن ﻣراﻗﺑﺔ ﻧظﺎﻓﺔ ﻟﺣوم اﻷﺳواق

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.747ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣن ﻣﺣرم  11 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻌﯾﯾن آﻣر ﺑﺎﻟﺻرف
وﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.588ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣن ﺻﻔر  27 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.07.155اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  5رﺟب  9 ) 1429ﯾوﻟﯾو  ( 2008ﺑﺻرف ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺗﯾق وﻣﻧﺣﺔ دراﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ﺑﮭﺎ

اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ أﻛﺎدﯾر ـ إدوﺗﻧﺎن ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺳوس ـ ﻣﺎﺳﺔ ـ درﻋﺔ
10-01-2013
10-01-2013
10-01-2013
07-01-2013
07-01-2013
07-01-2013
03-01-2013
03-01-2013

03-01-2013

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.619ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 2.96.796اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1417ﻓﺑراﯾر  ( 1997ﺑﺗﺣدﯾد ﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراه ودﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ودﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻛذا اﻟﺷروط واﻹﺟراءات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣذﻛورة وﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ

ﻣرﺳوم رﻗم  2.12.512ﺻﺎدر ﻓﻲ  3ﺻﻔر  17 ) 1434دﯾﺳﻣﺑر  ( 2012ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط وآﻟﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻧﺎن
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الملحق رقم 4
قائمة المجالس الوزارية والمجالس الحكومية
المنعقدة خالل الفترة من فاتح يناير2013
إلى  24أكتوبر 2013

معطيات إحصائية حول المجالس الوزارية خالل سنة 2013
تاريخ املجلس
الوزاري

عدد مشاريع
القوانني

عدد مشاريع
املراسيم

15/10/2013

19
قوانني تنظيمية (3 +
 16قانونا باملوافقة
)عىل اتفاقيات دولية

2

07/03/2013

املجموع

عدد
االتفاقيات

-

عدد
التعيينات

17

عدد
التعيينات
2
(وال جهة+
عامل إقليم)

12
(قانون إطار+
قانون تنظيمي
 10 +قوانني
باملوافقة عىل
اتفاقيات دولية)

2

1

10

17
سفريا

31

4

1

27

19

151

معطيات إحصائية حول المجالس الحكومية خالل سنة 2013
تاريخ املجلس الحكومي عدد مشاريع القوانني عدد مشاريع املراسيم عدد االتفاقيات عدد التعيينات
2
3
24/10/2013
4
1
15/10/2013
4
1
10/10/2013
1
1
2
03/10/2013
4
28/09/2013
2
1
3
3
19/09/2013
3
1
2
2
12/09/2013
10
1
4
3
05/09/2013
4
1
( 6مرسومان بقانون)
1
07/08/2013
7
1
3
1
01/08/2013
5
1
2
1
25/07/2013
4
2
3
18/07/2013
5
1
3
2
11/07/2013
15
2
2
2
04/07/2013
3
1
4
1
27/06/2013
4
2
3
3
20/06/2013
8
1
4
2
13/06/2013
5
1
3
3
06/06/2013
4
3
2
28/05/2013
5
5
1
23/05/2013
2
2
16/05/2013
10
3
2
09/05/2013
1
1
02/05/2013
1
1
1
2
26/04/2013
8
2
18/04/2013
1
4
11/04/2013
22
3
1
04/04/2013
1
4
1
28/03/2013
21
1
3
1
21/03/2013
15
4
14/03/2013
7
2
04/03/2013
1
4
21/02/2013
13
1
3
1
14/02/2013

نشــاط األمانـة العـامة للحكومة وآفاق املستقبل
31/01/2013
22/01/2013
17/01/2013
10/01/2013
املجموع

 1( 3ق تنظيمي)
1
2
1
51

2
2
102

1
18

9
8
4
1
213

الملحق رقم 5
إصدارات األمانة العامة للحكومة
منذ سنة  2010ضمن
»سلسلة الوثائق القانونية المغربية«

 )1املجلس االقتصادي واالجتامعي
 )2املجلس الدستوري
 )3مدونة األوقاف
 )4الترصيح اإلجباري باملمتلكات
 )5حامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص
 )6التبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية
 )7املحكمة العليا
 )8القانون املتعلق مبدونة السري عىل الطرق
 )9املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
 )10مصنفة النصوص املتعلقة باملختربات الخاصة بالتحليالت البيولوجية
 )11مؤسسة الوسيط
 )12الدستور
 )13األحزاب السياسية
 )14مجلس النواب
 )15التحفيظ العقاري
 )16مجلس املستشارين
 )17انتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية
 )18مسطرة النرش اإللكرتوين ملشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية

نشــاط األمانـة العـامة للحكومة وآفاق املستقبل

 )19قانون تنظيمي يتعلق بالتعيني يف املناصب العليا
 )20خمسون سنة من دساتري اململكة املغربية
 )21األمانة العامة للحكومة (مجموعة النصوص)
 )22املناطق املحمية
 )23النجاعة الطاقية
 )24تحديد تدابري لحامية املستهلك
 )25التقييس والشهادة باملطابقة واالعتامد
 )26اللوائــح االنتخابيــة العامــة وعمليــات االســتفتاء واســتعامل وســائل االتصــال الســمعي
البــري العموميــة خــال الحمــات االنتخابيــة واالســتفتائية
 )27املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية
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