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العمل  وتنسيق  تدبري  مجال  يف  للحكومة   العامة  األمانة  بها  تضطلع  التي  املهام  إطار  يف 

والسياسات  بالدنا  تعرفها  التي  الكربى  األوراش  مواكبة  أجل  من  للحكومة  والتنظيمي  الترشيعي 

للحكومة  العامة  األمانة  فإن  تنفيذها،  عىل  وتسهر  إعدادها  عىل  الحكومة  ترشف  التي  العمومية 

بالقوانني  منها   يتعلق   ما  وخاصة   الدستور  مقتضيات   بتنفيذ   )2015( السنة  هذه  قامت خالل 

الواجب إصدارها عىل مدار الوالية الترشيعية للحكومة مع الحرص الشديد عىل استكامل ما بقي منها 

طور اإلعداد خالل السنة الحالية والسنة املقبلة )2016( ، طبقا للتوجيهات امللكية السامية املضمنة 

بالخصوص يف خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله مبناسبة افتتاح السنة الترشيعية 

الخامسة من الوالية الترشيعية التاسعة.

السنة  هذه  خالل  املعنية  الجهات  مع  بتنسيق  للحكومة  العامة  األمانة  واصلت  وهكذا 

املساهمة يف إعداد ونرش بعض مشاريع القوانني التنظيمية والنصوص املحدثة مبوجبها بعض املؤسسات 

الدستورية، وكذا النصوص الواردة يف املخطط الترشيعي، أو التي تكتيس طابعا استعجاليا أو ظرفيا وتم 

نرش العديد من القوانني واملراسيم والقرارات الوزيرية.

1- نشاط ترشيعي وتنظيمي مكثف

ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن الحكومة عقدت، يف هذه السنة وإىل حدود متم شهر 

بينها  املصادقة خالله عىل 216 مرشوعا، من  أو  املوافقة  للحكومة، متت  أكتوبر 2015، 38 مجلسا 

66 مرشوع قانون: )9 قوانني تنظيمية، و31 قانونا عاديا، و26 قانونا باملوافقة عىل اتفاقيات دولية 

طبقا للفقرة 2 من الفصل 55 من الدستور(، فضال عن مرشوع مرسوم بقانون، و121 مرشوع مرسوم 

تنظيمي، و28 اتفاقية دولية، كام قدم خاللها 11 عرضا، وتم تدارس عدد من القضايا اآلنية، وتعيني 91 

مسؤوال يف مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، من بينهم 14 امرأة.

كام انعقدت خالل نفس الفرتة أربعة مجالس وزارية متت خاللها املصادقة عىل: 88 مرشوعا 
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عادي   قانون  و36 مرشوع  تنظيمية،  قوانني  مشاريع   9 )همت  قانون  45 مرشوع  ييل:  كام  موزعة 

باملوافقة عىل اتفاقيات دولية طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور(؛ وظهري رشيف 

واحد يتعلق باملجال العسكري؛ و3 مراسيم تنظيمية تتعلق بنفس املجال؛ و39 اتفاقية دولية، وتقديم 

الصادر عن  القرار  القانونية عىل  اآلثار  املالية، وترتيب  لقانون  العامة  التوجهات  اثنني حول  عرضني 

املالية، كام تم خاللها تعيني 30 مسؤوال يف  لقانون  التنظيمي  القانون  الدستوري بخصوص  املجلس 

مناصب سامية طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، )ويتعلق األمر بــ 28 رجل سلطة، ومسؤول عن 

مؤسسة مكلفة باألمن الداخيل ومسؤول عن مؤسسة اسرتاتيجية عمومية(.

وقد تم خالل نفس الفرتة إيداع 65 مرشوع قانون مبجليس الربملان، مع العلم أن جميع القوانني 

التي صادق عليها الربملان مبجلسيه قد تم إصدار األمر بتنفيذها ونرشها داخل اآلجال الدستورية، طبقا 

ألحكام الفصل 50 من الدستور. 

منها  البعض  يعترب  ثقيل  وزن  ذات  بنصوص  تتعلق  املشاريع  هذه  من  العديد  أن  ونذكر 

للسلطة  األعىل  باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  كمرشوع  ومؤسسة،  مهيكلة  قوانني  مشاريع 

التنظيمي  التنظيمي املتعلق بالنظام األسايس للقضاة، ومرشوع القانون  القضائية، ومرشوع القانون 

املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض إىل السلطات العمومية، ومرشوع 

مجال  يف  امللتمسات  تقديم  يف  الحق  مامرسة  وكيفيات  رشوط  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون 

الترشيع، ومرشوع القانون املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات، ومرشوع القانون املتعلق بهيئة 

املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومرشوع القانون املتعلق باملجلس االستشاري لألرسة والطفولة، 

ومرشوع القانون املتعلق بسالمة السدود، ومرشوع القانون املتعلق مبدونة الطريان، ومرشوع القانون 

املتعلق باالتجار يف البرش، ومرشوع قانون املالية لسنة 2016، ومشاريع القوانني املتعلقة باملهن شبه 

الطبية ومرشوع القانون املتعلق بضبط قطاع الكهرباء . وتجدر اإلشارة إىل أن األمانة العامة للحكومة 

منكبة حاليا، يف إطار لجان تقنية مشرتكة مع القطاعات الوزارية املعنية، عىل إعداد عدد من مشاريع 

باملسطرة  املتعلق  القانون  املتبقية، ومرشوع  التنظيمية  القوانني  أهمها  من  نذكر  املهيكلة،  القوانني 

الجنائية، ومرشوع القانون املتعلق بتغيري وتتميم قانون املسطرة املدنية، ومرشوع القانون املتعلق 

بالتنظيم القضايئ للمملكة، ومرشوع القانون املتعلق بالنظام األسايس لبنك املغرب، ومشاريع قوانني 

تتعلق بعدد من املؤسسات العمومية، فضال عن عدد من املشاريع التي تم إعداد صيغتها النهائية 

والتي ستعرض خالل األيام املقبلة مبشيئة الله عىل مسطرة املصادقة. 

ومتيزت هذه السنة أيضا بنرش عدد من الظهائر الرشيفة تتعلق بالخصوص باملجالني الديني  

والعسكري، كام متيزت بنرش 16 اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف اململكة املغربية وكذا بنرش 

الظهائر الرشيفة القاضية بتنفيذ 90 قانونا وافق عليها الربملان، نذكر من أهمها: القانون التنظيمي 

يف  بالتعيني  املتعلق  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيري  املتعلق  التنظيمي  والقانون  املالية،  لقانون 

املناصب العليا، والقانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين ألعضائها 
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وغري خاف أن سنة 2015 قد متيزت بتنظيم عدة عمليات انتخابية همت انتخاب ممثيل املأجورين، 

واملنظامت املهنية للمشغلني، والغرف املهنية وأعضاء املجالس الجامعية، وأعضاء مجالس العامالت 

واألقاليم، وأعضاء مجالس الجهات، وتم تتويجها بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين.

كام أن هذه السنة تعترب سنة إرساء الجامعات الرتابية طبقا للمقتضيات املنصوص عليها يف 

دستور 2011.

لكافة  القانوين  التأطري  مسلسل  يف  للحكومة  العامة  األمانة  تنخرط  أن  الطبيعي  من  وكان 

القانونية  النصوص  إعداد مشاريع  املبارشة يف  أو غري  املبارشة  باملساهمة  املذكورة، وذلك  العمليات 

الغرض، حيث تم يف هذا اإلطار، إصدار ستة قوانني تنظيمية و29 مرسوما و 18 قرار  الالزمة لهذا 

وزاريا، نذكر من أهمها القوانني التنظيمية املتعلقة بالجهات، والعامالت واألقاليم، والجامعات.

ولقد متيزت هذه السنة بإصدار قانونني تنظيميني بالغي األهمية وهام: القانون التنظيمي رقم 

065.13 املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين ألعضائها، والقانون التنظيمي رقم 

130.13 لقانون املالية الذي يضع إطارا مرجعيا جديدا إلعداد وتنفيذ قوانني املالية مبا فيها امليزانية 

العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة، مع إقرار قواعد جديدة تخص 

الربمجة السنوية واملتعددة السنوات للمشاريع املقيدة يف ميزانية القطاعات الوزارية.

لقد عرفت هذه السنة ترسيعا يف وترية اإلنتاج الترشيعي، حيث بلغ  العدد اإلجاميل للنصوص 

التي تم نرشها بالجريدة الرسمية إىل متم أكتوبر 2015، حوايل 4369 نصا، ما بني ظهائر )28(، وقوانني 

يسجل  ما  وهو   ،)3675( وزارية  ومقررات  وقرارات   ،)576( ومراسيم   ،)81( وقوانني   ،)9( تنظيمية 

ارتفاعا ملحوظا يف عدد القوانني واملراسيم التنظيمية وغريها من املراسيم ، بزيادة بلغت حوايل 380 

نصا عن نفس الفرتة من السنة املاضية مبعدل نرش قانون كل يوم ونصف )ظهري- قانون تنظيمي – 

قانون( وثالثة مراسيم كل يوم ، وأكرث من 18 مقررا يومياً اعتامدا عىل أيام العمل يف السنة.

ومن جهة أخرى، فإن األمانة العامة للحكومة سهرت عىل إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة 

ووضعها يف قالبها النهايئ من أجل عرضها عىل صاحب الجاللة، ليضع خامته الرشيف عليها، سواء تعلق 

األمر بالظهائر الرشيفة القاضية بالتعيني يف املناصب السامية، أو الصادر األمر مبوجبها بتنفيذ القوانني، 

الظهائر الرشيفة األخرى. وقد بلغ عدد  الدولية، أو غريها من أصناف  القاضية بنرش االتفاقيات  أو 

الظهائر الرشيفة التي تم إعدادها، خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل متم أكتوبر 2015، 

144 ظهريا رشيفا، باإلضافة إىل إعداد وثائق مصادقة اململكة املغربية عىل االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية أو االنضامم إليها، حسب الحالة، والتي بلغ العدد املسجل منها خالل نفس الفرتة، 42 وثيقة 

للمصادقة.
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2- رفع القدرات ودعم الكفاءات

الجهد  مضاعفة  وإمكانية  املكثف  والتنظيمي  الترشيعي  النشاط  هذا  البد عىل ضوء  وكان 

وتحسني وتجويد هذا النشاط أن تقوم األمانة العامة للحكومة بدعم القدرات العاملة بها والتفكري 

يف أن يشمل هذا الدعم القطاعات الوزارية األخرى. ومن ثم اتخذت بعض التدابري كان أهامها وضع 

مستشارين قانونيني رهن إشارة الوزارة التي تعاين خصاصا يف إنتاج املشاريع الترشيعية والتنظيمية. 

وبدعم من رئاسة الحكومة تم وضع ثالثني )30( مستشارا رهن إشارة قطاعات حكومية ملساعدتها عىل 

إعداد نصوصها الترشيعية والتنظيمية، وإعداد االستشارات القانونية الالزمة ودعم التأطري القانوين بها.

كام ستقوم األمانة العامة للحكومة خالل السنة املقبلة )2016( بتنظيم دورات تكوينية يف 

مجال إعداد النصوص الترشيعية والتنظيمية لفائدة أطر القطاعات الحكومية، وذلك من أجل تحسني 

وضع  شأن  ومن  عليها،  املصادقة  مسطرة  وترسيع  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  مشاريع  جودة 

ويحافظ عىل  أكرب  أكرث ومبردودية  العمل  يساهم يف ضبط  أن  املقبلة  السنة  آخرين يف  مستشارين 

امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية بالتقليل من اللجوء إىل طلب االستشارات الخارجية، كام من 

شأنه ربح الوقت الذي يضيع أحيانا يف إعادة صياغة النصوص شكال ومضمونا أو يف عقد العدد الكبري 

من االجتهادات مع الوزارات املعنية أو من خالل تكوين لجان للمراجعة.

العامة  األمانة  الذي تضطر معه مصالح  األمر  املجال،  أنه لوحظ خصاص كبري يف هذا  ذلك 

اجتامعات  املضمون، وعقد  أو  الشكل  املعروضة عليها سواء من حيث  املشاريع  للحكومة ملراجعة 

متواصلة مع القطاعات املعنية، وتكوين لجان مشرتكة إلعداد الصيغ النهائية للنصوص املعروضة عىل 

مسطرة املصادقة، حيث بلغ عدد االجتامعات املنعقدة لهذا الغرض إىل متم أكتوبر 2015، حوايل 269 

اجتامعا، خصصت لدراسة مشاريع القوانني، وأكرث من 300 اجتامع خصصت لدراسة باقي النصوص 

األخرى.

الترشيعية  النصوص  مشاريع  ودراسة  إعداد  مبسار  متعلقة  دالئل  ستة  تم وضع  وقد  هذا، 

القطاعات  إشارة  رهن  والفرنسية،  العربية  باللغتني  الرسمية،  بالجريدة  غاية نرشها  إىل  والتنظيمية 

الوزارية وخصوصا املصالح القانونية بها، ويتعلق األمر بالدالئل التالية:

الدليل العام ملساطر معالجة مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية؛  -

دليل صياغة النصوص القانونية  -

دليل تحيني النصوص القانونية؛   -

دليل التقارب القانوين بني اململكة املغربية واالتحاد األورويب.  -
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الدليل العام حول دراسات األثر للنصوص الترشيعية؛  -

دليل موضوعايت حول التكوين يف مجايل التوثيق واألرشيف؛  -

األوروبيني  الخرباء  بني  مشرتك  عمل  إطار  يف  أنجزت  الدالئل  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ونظرائهم باألمانة العامة للحكومة، مع الحرص عىل احرتامها لخصوصيات العمل الترشيعي باملغرب، 

وكذا مطابقتها ملضامني دستور 2011.

ويف إطار االنفتاح عىل املواطنني واملعنيني يف مجال الترشيع، تم خالل السنة الجارية  نرش 

االلكرتوين  باملوقع  قرارات(   4 و  مراسيم   7 و  قانون  12 مرشوع  بينها  )من  قانوين  نص  23 مرشوع 

لألمانة العامة للحكومة، من أجل إتاحة الفرصة لهم إلبداء رأيهم واإلدالء مبالحظاتهم حولها، وذلك 

طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 2.08.229 الصادر بتاريخ 25 من جامدى األوىل 1430 )21 ماي 2009( 

بإحداث مسطرة لنرش مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية.

وباإلضافة إىل دراسة النصوص القانونية وتتبع مسطرة املصادقة عليها إىل حني نرشها بالجريدة 

الرسمية، قامت األمانة العامة للحكومة بإبداء استشارات قانونية لفائدة مختلف القطاعات يف إطار 

مراسالت متبادلة معها، باإلضافة إىل االستشارات القانونية اليومية املقدمة إىل هذه القطاعات بكيفية 

مبارشة.

3- لجنة الصفقات )اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية(

الفرتة، أبدت لجنة الصفقات 16 رأيا قانونيا يرتبط بجميع  وعىل صعيد آخر، وخالل نفس 

و7  واحد  قانون  مرشوع  دراسة  يف  ساهمت  كام  املتنافسني.  بعض  وبشكايات  الصفقات،  جوانب 

مشاريع مراسيم، و23 مرشوع قرار، و9 مشاريع مقررات لرئيس الحكومة. 

تم إصدار  اللجنة قد متت مراجعته، حيث  بهذه  املتعلق  القانوين  اإلطار  أن  بالذكر  وجدير 

الوطنية  باللجنة  املتعلق   )2015 سبتمرب   21(  1436 الحجة  ذي   7 بتاريخ   2.14.867 رقم  املرسوم 

هذا  ويندرج   .2016 يناير  فاتح  من  اعتبارا  الصفقات  لجنة  محل  ستحل  التي  العمومية  للطلبات 

اإلصالح يف إطار تخليق الحياة العامة والتزام السلطات العمومية بتفعيل مقتضيات الدستور والسيام 

الفصلني 35 و36 منه، من خالل إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل ال رجعة فيه، يف إطار 

احرتام مبدأ حرية الولوج إىل الطلبيات العمومية والتعامل املبني عىل املساواة وشفافية املساطر. ويأيت 

ذلك بعد إصالح نظام الصفقات العمومية )2013( ووضع القواعد األساسية إلبرام عقود الرشاكة بني 

القطاع العام والخاص)2015(.
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وقد تم إعداد هذا املرشوع بكيفية تشاركية وبناء عىل اقرتاحات  أبدتها عدة هيئات دولية 

ووطنية )ال سيام، البنك الدويل ومنظمة التجارة والتنمية االقتصادية OCDE-  والكونفدرالية العامة 

ملقاوالت املغربCGEM  والفيدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية FNBTP والفيدرالية املغربية 

لالستشارة والهندسةFMCI  وهيئات مهنية أخرى( وذلك عند تقييمها ملنظومة الصفقات العمومية 

يف املغرب وكذا عىل االقرتاحات الواردة نتيجة نرش مرشوع املرسوم يف املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة 

للحكومة. 

ويهدف اإلصالح الذي جاء به املرسوم سالف الذكر إىل إحداث لجنة إدارية متخصصة تضم 

خرباء يف مجال العقود اإلدارية بصفة عامة والطلبيات العمومية بصفة خاصة.ومبوجب املرسوم السالف 

كل  وفحص  والدراسة  واملساعدة  االستشارة  مبهام  العمومية  للطلبيات  الوطنية  اللجنة  تقوم  الذكر، 

مسألة تم عرضها عليها يف مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة واملؤسسات العمومية 

وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجامعات الرتابية. 

كام تقوم كذلك بدراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذايت أو اعتباري من 

أشخاص القانون الخاص، شارك يف طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل للصفقة أو صاحبها، يرى 

إقصاء عرضه بكيفية غري قانونية، أو واجه صعوبات يف التأويل القانوين لبنود عقده.

كام تتوىل تنسيق أعامل التكوين األويل واملستمر يف مجال الطلبيات العمومية وبتوحيد برامج 

وبالفعل  العمومية،  باإلدارات  العمومية  الطلبيات  بتدبري  املكلفة  املصالح  موظفي  لفائدة  التكوين 

قامت األمانة العامة للحكومة ووزارة املالية )الخزينة العامة( بتنظيم حلقات تكوينية لصالح أكرث من 

140 موظف يعمل يف هذا امليدان ليصبحوا مكونني لكل العاملني بالطلبيات العمومية الذين يتجاوز 

عددهم ثالثة آالف )3000( وسيسلم لهم دالئل عملية يف هذا امليدان كام سيؤسس موقع إلكرتوين 

يساعدهم عىل إتقان عملهم يف هذا الشأن. 

4- املهن املنظمة والجمعيات

وفيام يخص الرخص التي تختص األمانة العامة للحكومة مبنحها، فقد تم منح ما يزيد عن 

982 رخصة مهنية. 

للحكومة  العامة  األمانة  تلقت  فقد  الجمعيات،  القانونية ألنشطة  باملواكبة  يتعلق  فيام  أما 

خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم شهر شتنرب 2015، 881 ترصيحا من 194 جمعية، بشأن 

استفادتها من مساعدات أجنبية بلغت قيمتها اإلجاملية إىل غاية شهر شتنرب 2015 ما يناهز 26 مليار 

سنتيم. كام تم تخويل صفة املنفعة العامة مبوجب مراسيم لفائدة 3 جمعيات، ليبلغ عدد الجمعيات 

الحاصلة عىل هذه الصفة 216 جمعية. وفضال عن ذلك، فقد منحت األمانة العامة للحكومة خالل 

نفس السنة 23 رخصة يف إطار البت يف طلبات الرتخيص بالتامس اإلحسان العمومي.
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5- تطوير املطبعة والجريدة الرسميتني

أما عن أنشطة املطبعة الرسمية فقد عرفت هي األخرى طفرة نوعية، بحيث متيزت السنة 

العمل يف مجاالت  الهامة يف إطار تطوير أساليب  املكتسبات  املالية )2015( بتحقيق مجموعة من 

الطباعة اإللكرتونية وتقنيات التواصل والتدبري وتحسني األداء باالستفادة من التجارب الدولية يف إطار 

اتفاقية التوأمة مع االتحاد األورويب.

ففي مجال املكننة املعلوماتية لسلسلة إنتاج الجريدة الرسمية، فقد تم تدريجيا تغيري طريقة 

إنتاج هذه الجريدة وأصبحت ألول مرة تنرش بصيغة النص الرقمي، ولبلوغ هذه الغاية تم استبدال 

الربنامج املعلومايت الذي كان معموال به يف السابق واملتعلق بتوضيب النصوص بربنامج آخر يساير 

التطور الهائل الذي يعرفه ميدان الطباعة، مع اتخاذ كافة التدابري املصاحبة لهذه العملية، من تكوين 

املطبعة  موظفي  بإمكان  أصبح  التغيري،  هذا  وبفضل  الرضورية.  املعلوماتية  األجهزة  وتوفري  تقني 

الرسمية استغالل الصيغ االلكرتونية للنصوص الواردة عليها بطريقة أوتوماتيكية وفعالة.

ومن جهة ثانية، تم التوقيع عىل اتفاقية رشاكة بني املطبعة الرسمية ووزارة الصناعة والتجارة 

واالستثامر واالقتصاد الرقمي وبريد املغرب وبدعم فاعل من املطبعة الرسمية اإلسبانية، أسفرت عن 

إحداث شباك إلكرتوين لنرش اإلعالنات القانونية بالجريدة الرسمية ستليها الحقا اإلعالنات القضائية 

واإلدارية. مام سيمكن املعلنني عرب كافة تراب اململكة من القيام بإجراءات اإلشهار من مقر تواجدهم 

يف وقت وجيز وبدون عناء، وبتكاليف منخفضة مع ضامن آجال أقرص للنرش. كام سيخفف العبء 

عىل املطبعة الرسمية من حيث عمليات التصفيف والتصحيح وتركيب الصفحات، وتوفري الورق ومواد 

ولوازم الطبع.

وميكن هذا الشباك كذلك املعلنني من تتبع املراحل التي تقطعها إعالناتهم وتحميل شهادة 

السلطات  لدى  الحاجة  عند  بها  لإلدالء  وتاريخ صدورها  الرسمية  الجريدة  أعداد  يف  إدراجها  تثبت 

املختصة وكذا أداء مصاريف نرشها يف عني املكان.

برمته يف  العامة  الجلسات  القايض بنرش محرض مناقشات  الدستور  للفصل 68 من  وتفعيال 

التي بورشت من طرف مجليس  األعامل  للحكومة  العامة  األمانة  واكبت  للربملان،  الرسمية  الجريدة 

الربملان لبلورة هذا املرشوع.

حيث  النرش  مجال  يف  املذكورين  للمجلسني  املختصة  املصالح  تأهيل  يف  ساهمت  وهكذا، 

عقدت لهذا الغرض اجتامعات تحضريية مكثفة تلتها دورات تكوينية مبقر املطبعة الرسمية لفائدة 

موظفني يزاولون مهامهم بالربملان من أجل إنجاز جريدة رسمية إلكرتونية جيدة شكال ومضمونا.
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هذا، ويف إطار استرشاف آفاق املستقبل، قامت األمانة العامة للحكومة بوضع برنامج توقعي 

لسنة 2016 ضم إعداد مجموعة من مشاريع القوانني التنظيمية والنصوص التطبيقية الالزمة لتنفيذ 

أحكام الدستور، ناهيك عن االستمرار يف نهج سياسة الرفع من قدرات املوارد البرشية لألمانة العامة 

للحكومة وتبسيط املساطر، وتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتسهيل الحصول عىل املعلومة، 

وتوحيد تقنيات صياغة النصوص القانونية بالنسبة للمصالح القانونية مبختلف القطاعات الحكومية.

ويف إطار تفعيل التنظيم الهيكيل الجديد لألمانة العامة للحكومة، فقد تم خالل سنة)2015( 

فتح باب الرتشيح لشغل مناصب رؤساء األقسام التي بقيت شاغرة، كام تم تنظيم 4 مباريات لتوظيف 

5 مترصفني من الدرجة الثالثة )إعالميني(، و 6 مساعدين تقنيني )سائقني(،  و4 رؤساء معمل، وعونني 

مختصني )2( ، كام متت ترقية 27 موظفا من بينهم 14 عن طريق االختيار و13 عن طريق امتحان 

الكفاءة املهنية.

مهنيتها،  مستوى  من  والرفع  املصالح،  مختلف  أداء  مستوى  تطوير  االستمرار يف  أجل  ومن 

ومردودية العاملني بها، فإن األمانة العامة للحكومة عاقدة العزم عىل العمل بكيفية متواصلة من أجل 

تحسني جودة العمل الترشيعي، وترسيع وترية تحيينه، ووضع اآلليات املؤسسية الكفيلة بتحقيق ذلك 

من أجل تقريب القانون من املواطنني وفق صيغ مبسطة، ومن أجل اإلسهام يف تحقيق األمن القانوين 

يف مجال املعامالت.

ويف هذا اإلطار تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت لتمويل مرشوع مكننة 

القطاعات  باقي  وبني  بينها  أو  للحكومة  العامة  األمانة  سواء عىل صعيد  الترشيعي  اإلنتاج  سلسلة 

الوزارية وسائر املتدخلني املؤسساتيني اآلخرين، كام تهم هذه االتفاقية إنجاز مرشوع عملية التوقيع 

املؤمن عىل الجريدة الرسمية اإللكرتونية وكذا مرشوع األرشيف اإللكرتوين باألمانة العامة للحكومة.

ومن جهة أخرى فقد استمرت األمانة العامة للحكومة يف دعم الجانب االجتامعي للموظفني 

الذي تقوم به جمعية األعامل االجتامعية يف تقديم خدمات  الحيوي  الدور  بها من خالل  العاملني 

التي  األخرى  واإلدارية  واملالية  العينية  والخدمات  والصحية  االجتامعية  التغطية  مجال  يف  مبارشة 

ساهمت يف تحسني أوضاع العاملني باألمانة العامة للحكومة.

لقد حققت اململكة عن جدارة تقدما بالنسبة لحامية األمن القانوين، حيث أنه من أصل 13 

دولة التي وقع عليها االختيار بخصوص حامية األمن القانوين،  احتل املغرب املرتبة السادسة متقدما 

بذلك عن بعض الدول األكرث منوا صناعيا وذلك حسب تقرير صدر خالل شهر ماي 2015 عن مؤسسة 

التي  والجهة  قيمتها  كانت  كيفام  اإليجابية  داللتها  لها  إشارة  وهي  القارات،  بقانون  تهتم  فرنسية 

أصدرتها، وهي تشجيع للعاملني يف امليدان عىل مضاعفة الجهد واالستمرار عىل النهج القويم.
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من طرف  تحقيقها  تم  التي  املنجزات  أهم  الالحقة  مضامينه  التقرير يف  هذا  سيسلط  وإذ 

األمانة العامة للحكومة خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 2015، أود أن أنوه بالعمل 

الجاد والفعال لكافة األطر واملوظفني العاملني بهذه املؤسسة والذين مل يدخروا جهداً يف سبيل القيام 

باملهام املوكولة إليهم وتحقيق املزيد من التطور يف جو مفعم بالثقة ونكران الذات بكل تفان وإخالص 

خدمة  األصعدة  جميع  عىل  املتقدمة  الدول  يف  مثيالتها  مصاف  يف  للحكومة  العامة  األمانة  لجعل 

للصالح العام يف ظل السياسة الحكيمة والرشيدة لعاهلنا املفدى صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله وأيده.

  والله ويل التوفيق

 األمني العام للحكومة

إدريس الضحاك 
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متهيد

أحدثت األمانة العامة للحكومة مبوجب الظهري الرشيف الصادر يف 10 دجنرب 1955، ويخضع 

تنظيمها الحايل ألحكام املرسوم رقم 2.09.677 الصادر يف 4 جامدى اآلخرة 1431 )19 ماي 2010( 

املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.

الدولة  مؤسسات  جميع  ملتقى  يف  توجد  فهي  بها،  تقوم  التي  املهام  طبيعة  من  وانطالقا   

باعتبار أن مهمتها األساسية تكمن يف تأمني حسن سري العمل الحكومي.

ويف هذا اإلطار تضطلع األمانة العامة للحكومة مبهام تنسيق عملية تحضري مشاريع النصوص 

الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبختلف القطاعات الوزارية، والقيام مبهمة تتبع مسار كل مرشوع نص 

قانوين والتحقق من مطابقته ألحكام الدستور وعدم تنافيه مع النصوص الترشيعية املعمول بها، وكذا 

ترجمته إىل اللغة الفرنسية. 

لذا، فإن دورها يكمن يف مواكبة كل مرشوع نص منذ مرحلة إعداده إىل حني صدوره بالجريدة 

الرسمية.

بخصوص  رأيها  تبدي  للحكومة  العامة  األمانة  فإن  للحكومة،  القانوين  املستشار  وبوصفها 

القضايا ذات الطابع القانوين املعروضة عليها من قبل اإلدارات واملؤسسات العمومية. ولهذا الغرض، 

فهي تقدم االستشارات املتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوين معني يف إطار سياقه العام سواء عىل 

املستوى الدستوري أو الترشيعي أو التنظيمي.

وتقوم األمانة العامة للحكومة، عالوة عىل ذلك، مبهمة السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية 

والتنظيمية املتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، وكذا منح الرتاخيص ملزاولة بعض املهن املنظمة التي 

تدخل يف اختصاصها.

التي يرأسها موظف سام من بني  العامة للحكومة عىل لجنة الصفقات   كام ترشف األمانة 

األطر العاملة بها والتي ستحل محلها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اعتبار من فاتح يناير 2016 

وذلك مبقتىض املرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 7 ذي الحجة 1436 )21 شتنرب 2015(. 

وتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها حول مشاريع النصوص املتعلقة بالصفقات العمومية ومشاريع 

االتفاقيات واالمتيازات والعقود اإلدارية املتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية، وكذا حول القضايا املرتبطة 

بتحضري الصفقات وإبرامها وتنفيذها وتسديد املبالغ املتعلقة بها وتسلمها، إضافة إىل االختصاصات 

الجديدة املخولة لها مبقتىض املرسوم املذكور. 
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ويف سياق تنفيذ مخطط العمل املتعلق بتنمية قدرات مصالح األمانة العامة للحكومة وتطوير 

أدائها، تم إصدار مرسوم جديد إلعادة هيكلة هذه املصالح من أجل مالءمة بنياتها اإلدارية مع طبيعة 

وحجم املهام التي تقوم بها األمانة العامة للحكومة، ومتكينها من مواكبة األوراش اإلصالحية الكربى 

التي يجري إنجازها ببالدنا، حتى تستطيع توفري الجودة املطلوبة يف اإلنتاج الترشيعي والتنظيمي الذي 

من شأنه أن يوفر إطارا قانونيا مالمئا للسياسات العمومية القطاعية.

العام  األمني  ديوان  إىل  باإلضافة  للحكومة  العامة  األمانة  تشمل  الجديدة  للهيكلة  وطبقاً 

للحكومة عىل:

 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	 
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اإلعداد والتنسيق ألنشطة

املجالس الوزارية والحكومية 

وإعداد الظهائر وضبط وترقيم مشاريع النصوص

أوال: إعداد جداول أعامل مجالس الحكومة واملجالس الوزارية ومحارض 

اجتامعاتها

العامة للحكومة، واملتعلقة بإعداد جداول أعامل  يف إطار االختصاصات املوكولة إىل األمانة 

املجالس الحكومية واملجالس الوزارية ومحاضـر اجتامعاتهـا، وتتبع أشغالها، يلفى أنه انعقد خالل 

الفرتة  املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل غاية 30 أكتوبر 2015، 38  مجلسا للحكومة متت خاللها 

املصادقة عىل: 216 نصا قانونيا، منها:

-   66 مرشوع قانون )منها 9 قوانني تنظيمية و 31 قانونا، و 26 قانونا باملوافقة عىل اتفاقيات 

دولية(؛ 

ومرسوم بقانون )1(؛    -

و 121 مرشوع مرسوم تنظيمي؛    -

و 28 اتفاقية دولية.   -

وقدم خاللها 11 عرضا، ونوقشت عدد من القضايا اآلنية،   	

باإلضافة إىل تعيني 91 شخصا يف مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.   	

نصا   88 املصادقة عىل:  وزارية متت خاللها  أربعة مجالس  الفرتة  نفس  انعقدت خالل  كام 
قانونيا، منها:

45 مرشوع قانون )همت 9 قوانني تنظيمية؛ و36 قانونا باملوافقة عىل اتفاقيات دولية طبقا   	
ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور(؛ 

وظهري رشيف واحد )1(؛   	

و3 مراسيم تنظيمية تهم املجال العسكري؛   	

و39 اتفاقية دولية،   	
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وعرضان اثنان )2( ،   	

كام تداول خاللها، طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، تعيني 30 شخصا يف مناصب سامية: 

الداخيل،  باألمن  مكلفة  إدارة  عن  ومسؤوال  عامال(،   13 و  واليا   15( السلطة  رجال  من   28 همت 

ومسؤوال عن مقاولة عمومية اسرتاتيجية.

ثانيا: إعداد الظهائر الرشيفة

تتوىل األمانة العامة للحكومة إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة ووضعها يف قالبها النهايئ من 

أجل عرضها عىل صاحب الجاللة، من قبل السيد األمني العام للحكومة، ليضع خامته الرشيف عليها، 

بالتعيني يف املناصب السامية، أو الصادر األمر مبوجبها  القاضية  سواء تعلق األمر بالظهائر الرشيفة 

بتنفيذ القوانني، أو القاضية بنرش االتفاقيات الدولية، أو غريها من أصناف الظهائر الرشيفة األخرى، 

وقد بلغ عدد الظهائر الرشيفة التي تم إعدادها، خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 

2015، ما يناهز 144 ظهريا رشيفا، باإلضافة إىل إعداد وثائق مصادقة اململكة املغربية عىل االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية أو االنضامم إليها، حسب الحالة، والتي بلغ عدد ماسجل منها خالل نفس الفرتة، 

42 من وثائق للمصادقة. 

ثالثا: ضبط وترقيم مشاريع القوانني والنصوص التنظيمية والخاصة والقرارات 

واملقررات الوزارية

التنظيمية  والنصوص  القوانني  مشاريع  تسجيل  وكذا  املراسالت،  وضبط  استقبال  إطار  يف 

والخاصة والقرارات واملقررات الوزارية، وترقيمها ترقيام رسميا، قامت املصالح املكلفة باإلرشاف عىل 

املراسالت الواردة والصادرة من وإىل األمانة العامة للحكومة، بتسجيل وترقيم ما يقارب 4976 نصا 

قانونيا، ميكن تصنيفها كام ييل:

144 مشاريع الظهائر الرشيفة

78 مشاريع القوانني

49 مقرتحات القوانني

840 مشاريع املراسيم

3520 القرارات الوزارية

302 قرارات ومقررات رئيس الحكومة

43 وثائق املصادقة عىل االتفاقيات

4976 املجموع
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وجدير باإلشارة إىل أن املراسالت الواردة عىل األمانة العامة للحكومة من مختلف اإلدارات 

العامة واملؤسسات واألشخاص الذاتيني، والصادرة عنها، عن طريق مكتب الضبط املركزي، التي سجلت 

من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 2015، قد بلغت مايناهز 44000 مراسلة، منها 24600 واردة، و19400 

صادرة. 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله يرتأس مجلسا للوزراء
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ومسؤوال عن مقاولة عمومية اسرتاتيجية.

ثانيا: إعداد الظهائر الرشيفة

تتوىل األمانة العامة للحكومة إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة ووضعها يف قالبها النهايئ من 

أجل عرضها عىل صاحب الجاللة، من قبل السيد األمني العام للحكومة، ليضع خامته الرشيف عليها، 
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2015، ما يناهز 144 ظهريا رشيفا، باإلضافة إىل إعداد وثائق مصادقة اململكة املغربية عىل االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية أو االنضامم إليها، حسب الحالة، والتي بلغ عدد ماسجل منها خالل نفس الفرتة، 

42 من وثائق للمصادقة. 
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قانونيا، ميكن تصنيفها كام ييل:

144 مشاريع الظهائر الرشيفة

78 مشاريع القوانني
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تدبري وتنسيق العمل

الترشيعي والتنظيمي للحكومة

نظرا لألهمية التي تكتيس مهمة إعداد وتدبري وتنسيق العمل الترشيعي والتنظيمي للحكومة 

وضعته  الذي  الترشيعي  للمخطط  وتنفيذا  للحكومة،  العامة  لألمانة  املوكولة  االختصاصات  ضمن 

بدراسة  القانونية  والدراسات  للترشيع  العامة  املديرية  قامت  عملها،  برنامج  من  انطالقا  الحكومة 

منافاتها  وعدم  الدستور  ألحكام  مطابقتها  من  للتحقق  واألنظمة  القوانني  مشاريع  من  مجموعة 

الترشيعية  النصوص  بعض مشاريع  أعدت  العمل، كام  بها  الجاري  والتنظيمية  الترشيعية  للنصوص 

والتنظيمية التي ال تدخل يف اختصاص قطاع وزاري معني.

السلطات  أو  الحكومة  رئيس  السيد  طلبها  التي  الفتاوى  من  مجموعة  بإصدار  قامت  كام 

الرسمية  الرتجمة  إنجاز  عن  فضالً  للحكومة،  العام  األمني  من  العمومية  اإلدارات  وسائر  الحكومية 

لبعض النصوص الترشيعية والتنظيمية. باإلضافة إىل ذلك تم إعداد وثائق االنضامم أو املصادقة عىل 

االتفاقيات الدولية التي أبرمتها اململكة املغربية، حسب كل حالة عىل حدة.

متابعة إصدار القوانني التنظيمية

 متيزت الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 2015 مبتابعة عملية تنزيل الدستور، 

حيث تم استصدار 9 قوانني تنظيمية ذات أهمية كربى، وهي:

1. القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين 

ألعضائها؛ 

2. القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية؛

3. القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات؛

4. القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعامالت واألقاليم؛

5. القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات؛

6. القانون التنظيمي رقم 32.15 القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق 

مبجلس املستشارين؛

7. القانون التنظيمي رقم 33.15 القايض بتتميم وتغيري القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق 
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باألحزاب السياسية؛

8. القانون التنظيمي رقم 34.15 القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق 

بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

9. القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 املتعلق بالتعيني 

يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني 49 و92 من الدستور.

كام أحيلت أربع قوانني تنظيمية عىل الربملان، وهي :  

تقديم  يف  الحق  مامرسة  وكيفيات  رشوط  بتحديد   44.14 رقم  تنظيمي  قانون  مرشوع   -

العرائض إىل السلطات العمومية؛

تقديم  يف  الحق  مامرسة  كيفيات  و  رشوط  بتحديد   64.14 رقم  تنظيمي  قانون  مرشوع   -

امللتمسات يف مجال الترشيع؛

- مرشوع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسايس للقضاة؛

- مرشوع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية.

إعداد النصوص املرتبطة باالستحقاقات االنتخابية

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه السنة قد متيزت بتنظيم انتخابات ممثيل املأجورين، واملنظامت 

واألقاليم،  العامالت  مجالس  وأعضاء  الجامعية  املجالس  وأعضاء  املهنية،  والغرف  للمشغلني،  املهنية 

وأعضاء مجالس الجهات، وتم تتويجها بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين. ولذلك فقد عملت هذه 

النصوص  لكافة  النهائية  الصيغ  إعداد  عىل  الداخلية  بوزارة  املختصة  املصالح  مع  العامة  املديرية 

الترشيعية والتنظيمية الالزمة لهذا الغرض، ومنها القانون التنظيمي رقم 32.15 القايض بتغيري وتتميم 

التنظيمي رقم 34.15 القايض  التنظيمي رقم 28.11 املتعلق مبجلس املستشارين، والقانون  القانون 

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية، و30 

مرسوما و18 قرارا وزاريا.

قوانني قيد الدراسة أو املصادقة أو النرش

بلغ مشاريع القوانني التي متت املصادقة عليها أو املوجودة قيد املصادقة: 337 مرشوعا منها:

260  قانونا تم نرشها أو قيد النرش بالجريدة الرسمية؛  -
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65  مرشوع قانون تم إيداعها بالربملان ؛  -

5 مشاريع قوانني يف انتظار إيداعها بالربملان ؛  -

14  مرشوع قانون تم توزيعها عىل أعضاء الحكومة متهيدا لعرضها عىل مجلس الحكومة؛  -

3  مشاريع قوانني باملوافقة عىل اتفاقيات دولية يف انتظار عرضها عىل مجلس وزاري   -

مقبل.

وتجدر اإلشارة إىل أن 14 مرشوع قانون توجد قيد الدرس من قبل املديرية العامة للترشيع 

والدراسات القانونية.

العامة  األمانة  بها  توصلت  التي  الخاصة  والنصوص  التنظيمية  النصوص  مستوى  عىل  أما 

للحكومة خالل هذه السنة قصد دراستها وإعدادها يف صيغتها النهائية ونرشها عند االقتضاء، فقد بلغ 

عددها 4686 نصا قانونيا، موزعة عىل الشكل التايل:

840 مشاريع املراسيم

3520 القرارات الوزارية و املقررات 

302 قرارات ومقررات رئيس الحكومة

24 االتفاقيات

4686 املجموع

أما النصوص الصادرة بالجريدة الرسمية إىل متم أكتوبر 2015 ، فقد بلغ عددها 4369 نصا 

موزعة عىل الشكل التايل:

العدد التي تم نرشه منها طبيعة النصوص

12 الظهائر الرشيفة املتعلقة بالتعيينات وببعض الهيآت

16 ظهائر بنرش االتفاقيات واملعاهدات الدولية

9 القوانني التنظيمية

 81 القوانني 

576 املراسيم

3675 القرارات واملقررات

القانونيني  العامة مبختلف مديرياتها، واملستشارين  املديرية  به  تقوم  الذي  الدور  وال ننىس 

واملؤسسات  الوزارية،  القطاعات  لفائدة  قدمت  التي  القانونية  االستشارات  مجال  يف  بها،  العاملني 

العمومية وباقي أشخاص القانون العام، حيث تتم هذه االستشارات إما كتابيا، وإما خالل اجتامعات 

تعقد لدراسة نقطة قانونية معينة أو بكيفية مبارشة .
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العامة العديد من االجتامعات يف إطار لجان مشرتكة مع  وقد عقدت عىل صعيد املديرية 

الوزارات املعنية، تم خاللها إعداد الصيغ النهائية ملشاريع النصوص، أو تقديم املساعدة التقنية يف 

إعدادها، بهدف السهر عىل جودة الترشيع، واملساهمة يف األمن القانوين، وضامن إعداد الترشيعات 

يف ظل وحدة النظام القانوين الوطني، ومالءمته مع اآلليات االتفاقية الدولية.

االستشارات العمومية بشأن مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية

يف إطار تفعيل مقتضيات املرسوم رقم 2.08.229 الصادر يف 25 من جامدى األوىل 1430 )21 

ماي 2009( املتعلق بإحداث مسطرة نرش مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية الذي ينص عىل 

وجوب نرش جميع مشاريع القوانني واملراسيم والقرارات وكذا املقررات التي تتعلق بقطاعات تجارة 

البضائع مبا فيها تجارة املنتوجات الفالحية وتجارة النسيج وتجارة الخدمات مبا فيها الخدمات املالية 

واملواصالت وجميع اإلجراءات التجارية مبا فيها اإلجراءات الصحية والسالمة النباتية وقواعد املنشأ 

واإلدارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة واإلجراءات الحامئية واملعايري واملواصفات القياسية وكذا 

الصفقات العمومية واالستثامر والتجارة اإللكرتونية وحقوق امللكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل، 

النصوص يف  منذ سنة 2009 عىل نرش عدد هام من مشاريع  للحكومة  العامة  األمانة  فقد عملت 

موقعها اإللكرتوين،  ملدة ال تقل عن 15 يوما لكل مرشوع، قصد إتاحة اإلمكانية لألشخاص املهتمني 

التعاليق  بتتبع  تقوم  أن  بالنصوص  املعنية  الوزارية  القطاعات  عىل  ويتعني  بشأنها.  تعاليق  إلبداء 

املتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم باإلجابة عليها بكيفية عامة حسب موضوعها، ويجب عليها كذلك أن 

التي  التعاليق  العامة للحكومة مرشوع النص املعني يف صيغة تأخذ بعني االعتبار  توجه إىل األمانة 

وافقت عليها، وإذا تم إدخال تغيريات جوهرية عىل الصيغة األصلية للمرشوع تنرش الصيغة الجديدة 

مرة أخرى يف نفس املوقع اإللكرتوين.

ومنذ سنة 2010 تاريخ دخول املرسوم املذكور حيز التنفيذ، قامت األمانة العامة للحكومة 

بنرش 150 مرشوع نص قانوين وتنظيمي عىل موقعها اإللكرتوين، من بينها 86 قانونا و42 مرسوما و22 

قرارا، وخالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 2015، تم نرش 23 مرشوع نص قانوين من 

بينها 12 مرشوع قانون و7 مراسيم  و4 قرارات باملوقع اإللكرتونية لألمانة العامة للحكومة، من أجل 

إتاحة الفرصة للمواطنني و املعنني إلبداء آرائهم و اإلدالء مبالحظاتهم حولها، طبقا ملقتضيات املرسوم 

املشار إليه أعاله .

ومن أهم هذه النصوص التي عرضت عىل االستشارة العمومية، نذكر: مرشوع قانون يقيض 

الهيدروكاربور  مواد  السترياد  املنظم  الظهري  بتغيري  قانون  الجمرك، مرشوع  يف  الوكيل  مهنة  بتنظيم 

قطاع  بضبط  قانون  مرشوع  وتوزيعها،  وادخارها  وتعبئتها  بتكريرها  والتكفل  وتكريرها  وتصديرها 

نظام  بإحداث  قانون  املغرب، مرشوع  املنقولة يف  الضامنات  نظام  بإصالح  قانون  الكهرباء، مرشوع 

لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتغيري وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات، مرشوع 
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قانون يتعلق بالنظام األسايس لبنك املغرب، مرشوع قانون يتعلق بالحكامة واملراقبة املالية للدولة عىل 

املؤسسات واملقاوالت وهيآت أخرى، مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 52.05 املتعلق مبدونة 

السري عىل الطرق، مرشوع قانون بتغيري وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مرشوع قانون 

يتعلق باملاء. ومرشوع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ومرشوع مرسوم بتطبيق 

بعقود  املتعلق   86.12 رقم  القانون  بتطبيق  مرسوم  باملقالع، ومرشوع  املتعلق   27.13 رقم  القانون 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، ومرشوع مرسوم يتعلق باإلذن بعرض األدوية املعدة لالستعامل 

البرشي يف السوق.

مناذج للمدد الزمنية التي استغرقتها دراسة بعض مشاريع القوانني

عدد االجتامعات التي انعقدت باألمانة العامة للحكومة من أجل دراسة مشاريع القوانني املسجلة برسم سنة 2015 

)ترتاوح مدة االجتامع ما بني ساعتني وسبع ساعات( 

وضعية النص حاليا

عدد االجتامعات التي 

انعقدت باألمانة العامة 

للحكومة من أجل إعداد 

الصيغة النهائية

موضوع النص الرقم

قراءة ثانية للنص  40
مرشوع قانون رقم 01-15 يتعلق 

باملسطرة الجنائية 
01

يف انتظار التوصل 

بصيغة جديدة للنص 

تأخد بعني االعتبار 

مالحظات األمانة 

العامة للحكومة

4

مرشوع قانون رقم 02-15 بتغيري وتتميم 

الظهري رقم 1.75.235 املحدث لوكالة 

املغرب العريب لألنباء

02

مرتبط بالقانون 

التنظيمي املتعلق 

بالجامعات

5
مرشوع قانون رقم 07-15 يتعلق 

بإحداث مؤسسات الرشاكة الثقافية
03

نرش بالجريدة 

الرسمية عدد 6383 

مكرر بتاريخ 4 غشت 

2015

6
مرشوع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف 

املهنية
04
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قيد دراسة النقط 

العالقة )50 نقطة(

35 اجتامع باإلضافة إىل 20 

اجتامع عىل صعيد رئاسة 

الحكومة

مرشوع قانون رقم 18.15 بتغيري وتتميم 

الظهري الرشيف مبثابة قانون االلتزامات 

والعقود )فيام يتعلق بإصالح نظام 

الضامنات املنقولة يف املغرب(

05

مرشوع قانون رقم 25-15 بتغيري وتتميم 

القانون رقم 15-95 مبثابة مدونة التجارة 

)فيام يتعلق بإصالح نظام الضامنات 

املنقولة يف املغرب(

06

مرشوع قانون رقم 26-15 بتغيري وتتميم 

القانون مبثابة مدونة تحصيل الديون 

العمومية )فيام يتعلق بإصالح نظام 

الضامنات املنقولة يف املغرب(

07

مرشوع قانون رقم 27-15 بتغيري وتتميم 

القانون رقم 17-99 املتعلق مبدونة 

التأمينات )فيام يتعلق بإصالح نظام 

الضامنات املنقولة يف املغرب(

08

يف انتظار عرضه عىل 

مجلس الحكومة
6

بتغيري وتتميم القانون رقم 29.15 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات

09

مودع بالربملان 6
مرشوع قانون رقم 30.15 يتعلق بسالمة 

السدود
10

نرشت بالجريدة 

الرسمية عدد 6380 

بتاريخ 23 يوليو 

2015

10

مرشوع قانون تنظيمي رقم 15-32 

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 

28.11 املتعلق مبجلس املستشارين

11

مرشوع قانون تنظيمي رقم 15-33 

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 

33.11 املتعلق باألحزاب السياسية

12

مرشوع قانون تنظيمي رقم 15-34 

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 

59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  

الجامعات الرتابية

13

يف طور التوزيع  20 مرشوع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء  14
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بصدد إعداد صيغة 

جديدة للنص يف ضوء 

مالحظات األمانة 

العامة 

13
مرشوع قانون رقم 38.15 يتعلق 

بالتنظيم القضايئ للمملكة
15

يف انتظار إيداعه 

بالربملان
20

مرشوع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط 

قطاع الكهرباء 
16

يف انتظار التوصل 

مبذكرة التقديم 

موقعة من قبل وزير 

الصناعة والتجارة

8

مرشوع قانون رقم 49-15 بتغيري وتتميم 

القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة 

التجارة  وسن أحكام خاصة بآجال األداء

17

يف انتظار عرضه عىل 

مجلس الحكومة
6

مرشوع قانون رقم 67.15 بتغيري وتتميم 

الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم -255

1-75 الصادر يف 22 فرباير 1973 املتعلق 

باسترياد مواد الهيدروكاربور وتصديرها 

وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها 

وادخارها وتوزيعها.

18

مودع بالربملان

اجتامعات يومية متتالية 

منذ 1/10/2015 إىل 

19/10/2015 من الساعة  9 

صباحا إىل 12 ليال

مرشوع قانون رقم 70-15 يتعلق بقانون 

املالية لسنة 2016.
19

يف انتظار عرضه عىل 

مجلس الحكومة
4

مرشوع قانون رقم  71-15 بتغيري وتتميم 

القانون رقم  07.00  القايض بإحداث 

األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين.

20

يف انتظار توزيعه 

لعرضه عىل مجلس 

الحكومة

 5
رشوع قانون رقم  73-15 يتعلق 

بالتعديالت املقرتح إدخالها عىل مجموعة 

القانون الجنايئ )الصحافة والنرش(.

21
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29

تحديث أساليب ومناهج وطرق

العمل وتطوير اإلدارة اإللكرتونية

أوالً-تحديث أساليب ومناهج العمل

املشاريع املتعلقة بتأهيل البنية التحتية املعلوماتية

تم خالل سنة 2015 تنفيذ مرشوع تزويد الوحدات اإلدارية لألمانة العامة للحكومة بخدمة 

الهاتف عرب األنرتنت )Téléphonie IP( وقد انطلق العمل بهذا النظام خالل شهر غشت املايض.

كام تم تنفيذ الصفقة املتعلقة باقتناء حواسيب وطابعات وأدوات معلوماتية أخرى يف إطار 

تجديد حظرية األمانة العامة للحكومة من العتاد املعلومايت.

مشاريع التطوير املعلومايت

عرفت هذه السنة إنجاز عدد من مشاريع التطوير املعلومايت التي تضمنها املخطط املديري 

للمنظومة املعلوماتية، وتهم باألساس :

نظام معلومايت خاص بتدبري ملفات الجمعيات 

ملفات  بتدبري  خاص  معلومايت  نظام  وضع  إىل  تطويره  يف  الذي رشع  املرشوع  هذا  يهدف 

الجمعيات التي تتوصل بها األمانة العامة للحكومة يف إطار مامرستها لالختصاصات املوكولة إليها يف 

هذا املجال، سواء تعلق األمر بالتصاريح بإنشاء الجمعيات أو بتجديد هياكلها أو بطلبات اإلحسان 

العمومي أو بطلبات االعرتاف بصفة املنفعة العامة أو بتصاريح تلقي مساعدات أجنبية. 

مكننة العمليات املتعلقة بسلسلة إنتاج النصوص الترشيعية والتنظيمية

يف إطار تفعيل  اتفاقية التوأمة املربمة مع االمانة العامة للحكومة الفرنسية واملطبعة الرسمية 

للمملكة اإلسبانية، تم وضع تصور عام للمنظومة املعلوماتية الرامية إىل مكننة سلسلة انتاج النصوص 

أخرى،  جهة  من  إلكرتونيا  موقعة  رقمية  رسمية  جريدة  وإنتاج  جهة،  من  والتنظيمية  الترشيعية 

باإلضافة إىل وضع نظام معلومايت لتدبري األرشيف الخاص باإلنتاج الترشيعي والتنظيمي إلكرتونياً.
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الخدمة  تدبري  لجنة  لدى  املرشوع  هذا  متويل  بطلب  للحكومة  العامة  األمانة  وتقدمت   

األساسية للمواصالت. وقد حظي طلبها بقبول اللجنة التي تبنت خالل اجتامعها املنعقد بتاريخ 18 

مارس 2015، قرارا يقيض باملوافقة عىل متويل املرشوع املقدم.

اتفاقية  املواصالت  لتقنني  الوطنية  للحكومة والوكالة  العامة  األمانة  ويف هذا اإلطار، وقعت 

خاصة بهذا املرشوع الذي سيبتدئ تنفيذه قبل متم السنة الحالية.

تطوير طبع الجريدة الرسمية 

تطوير  إىل  ذكره،  السالف  التوأمة  برنامج  إطار  يف  تنفيذه  يتم  الذي  املرشوع  هذا  يسعى 

توفري  الرسمية من  املطبعة  تكنولوجية حديثة ستمكن  اعتامدا عىل  الرسمية  الجريدة  طريقة طبع 

الكثري من الجهد عرب استغالل ما يتم إنتاجه من وثائق إلكرتونية )عوض الوثائق عىل الحامل الورقي 

 والتي تتم إعادة رقنها باملطبعة الرسمية( سواء من قبل املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية 

أو الوزارات واملؤسسات التي تستفيد من خدمات املطبعة الرسمية.

تتبع النصوص الترشيعية والتنظيمية

 يسعى هذا الربنامج إىل الرفع من مردودية املصالح واألطر املكلفة بدراسة مشاريع النصوص 

رؤية  من  باملؤسسة  املسؤولني  متكني  عرب  وذلك  للحكومة،  العامة  باألمانة  والتنظيمية  الترشيعية 

التتبع الدقيق  شمولية لسري العمل املتعلقة بالنصوص القانونية، ومتكني املستشارين القانونيني من 

ملسار مشاريع النصوص التي توكل إليهم مهمة دراستها. 

ثانياً-املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة

يضم املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة أكرث من 50 صفحة الكرتونية ديناميكية، يتم 

تحيينها بصفة مستمرة، وقد بلغ عدد زواره خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل غاية 21  أكتوبر 

من سنة 2015 ، 1343750  زائرا وحيدا، قاموا مبا يناهز  35515690  زيارة من داخل املغرب وخارجه. 

اإلحصائيات  موقع  وفق  السنة،  شهور  بحسب  املوقع  تلقاها  التي  الزيارات  عدد  ويتوزع 

Google Analytics كام ييل :
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عدد الزيارات عدد الزوار الوحيدين الشهور
3317715 147539 يناير

2015

3708034 151971 فرباير
4316190 166381 مارس
4044031 146871 أبريل
3911015 131245 ماي
3751467 121885 يونيو
3822386 140161 يوليو
2758766 116559 أغسطس
3332104 128530 سبتمرب
2553982 92608 إىل غاية 21 أكتوبر

35515690 1343750 املجموع

وأكادير   )289600( والرباط    )410022( البيضاء  الدار  مدن  عرفت  املغرب  داخل  فمن 

)83193(  ومراكش )78417(، أكرب عدد من الزيارات.

أما من خارج املغرب فقد تم تسجيل أكرب عدد من الزيارات، عىل التوايل من دول الجزائر 

)98255( وفرنسا )15622( ومرص )14296( والواليات املتحدة األمريكية  )6074( واندونسيا  )5611(
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وميكن توزيع الزوار الوحيدين حسب ترددهم عىل املوقع كام ييل :

عدد الزيارات عدد الزوار الوحيدين عدد مرات الزيارة

12408735 61735 201
9050700 60338 150
6085350 81138 75
3508730 92335 38
1652900 82645 20
923197 83927 11
163760 20470 8
168252 24036 6
173328 28888 6
180490 36098 4
193740 48435 4
217191 72397 3
276018 138009 2
513299 513299 مرة واحدة

35515690 750 343 1 املجموع
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وتتلقى صفحة »الجريدة الرسمية« وصفحة »محرك البحث« أكرب عدد من الزيارات.

ولإلشارة فإن محرك البحث يقوم عىل قاعدة معطيات تضم أكرث من334748 نص ترشيعي 

وتنظيمي باللغتني العربية والفرنسية، موزعة حسب طبيعتها كام ييل :

عدد النصوص باللغة الفرنسية عدد النصوص باللغة العربية طبيعة النص القانوين

15976 16364 ظهري رشيف

11928 23037 مرسوم
66661 106951 قرار 
3132 8527 مقرر
18772 63400 أخرى
116469 218279 املجموع

ويتم البحث بطريقتني مختلفتني )بحث بسيط أو بحث متقدم( وباستعامل مفاتيح مختلفة:

 - الكلمة أو الكلامت املبحوث عنها

- طبيعة النص القانوين

- تاريخ النص القانوين

- تاريخ الجريدة الرسمية.
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النرش القانوين

ال شك أنه ليك تكتسب القوانني واألنظمة الطابع اإللزامي من الواجب تعميمها عىل املواطنني؛ 

ولن يتحقق ذلك إال من خالل اطالعهم عليها بكافة الوسائل املمكنة، وإن كان ذلك ال يعفي املطبعة 

الرسمية من نرشها، حيث يعترب نرشها يف الجريدة الرسمية أمراً رضوريا.  فإذا كان األصل أن الجريدة 

الرسمية هي املنرب الرسمي الوحيد الذي يعنى بنرش النصوص القانونية بصيغتها الرسمية، فإن العربة 

ليس بنرش املعلومة القانونية فقط، بقدر ما لذلك من أهمية يف إنشاء الحقوق وااللتزام بالواجبات، 

إذ لتاريخ النرش بالجريدة الرسمية أهمية بالغة، حيث يتم العمل بها من تاريخ نرشها، ما مل يتم 

التنصيص عىل خالف ذلك. 

وتتوىل مهمة نرش النصوص القانونية مديرية املطبعة الرسمية، حيث تقوم باإلضافة إىل طبع 

ونرش الجريدة الرسمية للمملكة بتنفيذ جميع أعامل الطبع لحساب اإلدارات العمومية.

أوالً- مساهمة األمانة العامة للحكومة يف إحداث جريدة رسمية خاصة بالربملان

يف  برمته  العامة  الجلسات  مناقشات  محرض  بنرش  القايض  الدستور  من   68 للفصل  تفعيال 

التي بورشت من طرف مجليس  األعامل  للحكومة  العامة  األمانة  واكبت  للربملان،  الرسمية  الجريدة 

الربملان لبلورة هذا املرشوع.

وهكذا، ساهمت يف تأهيل املصالح املختصة للمجلسني املذكورين يف مجال النرش وعقدت 

لهذا الغرض اجتامعات تحضريية مكثفة تلتها دورات تكوينية مبقر املطبعة الرسمية لفائدة موظفني 

يزاولون مهامهم بالربملان من أجل إنجاز جريدة رسمية إلكرتونية شكال ومضمونا.

ثانيا: تطوير أعامل الطبع وتبسيط مساطر إشهار اإلعالنات القانونية

الذي  الطباعة  ميدان  يعرفه  الذي  الهائل  التطور  مواكبة  إىل  الرامية  امللحة  للرضورة  نظرا 

تطوير  برنامج  إطار  ويف  متجاوزة،  املؤسسة  هذه  لدى  املتوفرة  املعدات  بعض  إثره  عىل  أصبحت 

وتنويع  األداء  وتحسني  والتسويق  التدبري  وتقنيات  اإللكرتونية  الطباعة  مجاالت  يف  عملها  أساليب 

الخدمات الذي تعزز ضمن اتفاقية التوأمة املربمة بني األمانة العامة للحكومة ونظرياتها بدول االتحاد 

األوريب املوقعة يوم 22 نوفمرب 2012 مبناسبة إحياء الذكرى املائوية للجريدة الرسمية للمملكة، متت 

مواصلة بلورة األهداف املسطرة يف هذا املجال بإنجاز ما ييل:
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واملعدات  الرقمي  للسحب  آللتني  أوىل  مرحلة  يف  باقتناء  رقمية  مطبعة  إنشاء  يف  االنخراط 
املرتبطة بهام سيؤدي عملهام للرسعة يف اإلنتاج واختصار العديد من املراحل الطباعية والحصول عىل 

جودة عالية تفوق جودة األوفست.

يف إطار اإلصالحات التي بورشت من أجل تحسني األداء والرفع من جودة الخدمات العمومية 
املقدمة للمرتفقني، تم التوقيع يوم 22 ديسمرب 2014 عىل اتفاقية الرشاكة الهادفة إىل إحداث برنامج 
للتدبري اإللكرتوين لنرش اإلعالنات القانونية عرب شبكة األنرتنت من طرف السادة األمني العام للحكومة 

ووزير الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي واملدير العام لربيد املغرب.

وتجدر اإلشارة إىل أنه قد بدأ العمل بهذا الربنامج يف فرتة أوىل مع مجموعة من املعلنني األكرث 
تعامال مع املطبعة الرسمية ووضعت رهن إشارة العموم يف منتصف السنة الجارية.

 ويف انتظار تعميم هذه العملية بالنسبة لألشخاص الذين استمروا يف وضع إعالناتهم مبارشة 
مبقر مديرية املطبعة الرسمية، فقد تم تجنيد عدد من املوظفني لتلبية طلباتهم يف أقرب اآلجال.

ومام ال شك فيه أن إحداث هذا الربنامج سيساهم يف تقريب اإلدارة من املواطنني إذ ميكن 
املعلنني الخواص - الذين ميثلون 90% من طالبي نرش إعالناتهم القانونية

- القيام عن بعد وعرب كل أرجاء اململكة بإجراءات نرش إعالناتهم يف وقت وجيز وبدون عناء، 
تواريخ  تقطعها ومعرفة  التي  املراحل  وبتتبع  املكان  بأداء مصاريف نرشها يف عني  لهم  كام تسمح 
صدور أعداد الجريدة الرسمية املدرجة فيها وكذا تحميل بعض الوثائق التي قد يحتاجونها لإلدالء بـها 

لدى السلطات املختصة عند االقتضاء.

أما بالنسبة للمطبعة الرسمية، فإن معالجة نرشة اإلعالنات بأساليب معلوماتية ستؤدي إىل 
تخفيف األعباء املرتبطة بالتصفيف والتصحيح وتركيب الصفحات وبالتايل إىل رسعة يف اإلنجاز وتوفري 
الورق ومواد ولوازم الطبع، مع اإلشارة إىل أن هذه املبادرة ستشمل الحقا اإلعالنات القضائية واإلدارية.

 رشاء لوازم ونظم معلوماتية وعتاد معلومايت متكن االعتامد التدريجي عىل املكننة املعلوماتية 
للخدمات   ثاين  مؤمن  اقتناء  تم  الشأن  هذا  ويف  الرسمية،  الجريدة  نرشات  إنتاج  مراحل  جميع  يف 
سيخصص لتخزين وحامية محتويات نرشات الجريدة الرسمية، وكذا نظام حاسويب آخر للمراقبة عن 

قرب ملختلف األعامل التي تنجز داخل املديرية.

للسحب  طابعات  بأربع  السنة  العمل خالل هذه  بورش  وتطويرها،  املعامل  قدرات  ولدعم 
الرقمي، التي تشكل النواة األوىل إلنشاء مطبعة رقمية ميتاز عملها بالرسعة والدقة يف اإلنتاج.

وتتميام ملسلسل التغيري والتطوير، ستتابع املطبعة الرسمية عملية توظيف كفاءات برشية 
جديدة ذات تكوين أكادميي يف مختلف امليادين )االقتصادية، القانونية ، املعلوماتية والطباعية...(.
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ويف نفس السياق، ستواصل تكوين العاملني يف فرعي التصفيف وتركيب الصفحات، من خالل 
دروس نظرية وتطبيقية ليك يتمكنوا من استيعاب الربنامج املعلومايت الذي تم اعتامده ملعالجة نرشات 
الجريدة الرسمية باإلضافة إىل دورات تكوينية ميدانية أخرى لتدارك وإصالح النواقص التي أفرزتها 

مامرسة اإلنتاج اإللكرتوين.

وفضال عن ذلك، وعالوة عىل الرحلة الدراسية التي متت من 8 إىل 12 سبتمرب 2014، استضافت 
الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية بإسبانيا من 14 إىل 18 أبريل 2015 مجموعة من األطر املختصة 
اإللكرتوين  اإلنتاج  ميدان  يف  املؤسسة  لهذه  الرائدة  بالتجربة  املتعلقة  التفاصيل  بعض  عىل  للرتكيز 

للجريدة الرسمية وكذا يف تقنيات التسويق والتدبري وتطوير األداء وتحسني وتنويع الخدمات.

1 - طبع وتوزيع الجريدة الرسمية 

يتم شهريا سحب ما يعادل 30.000 نسخة من مجموع نرشات الجريدة الرسمية لتلبية طلبات 
املشرتكني ، ولتزويد مكتب املبيعات بالعدد الكايف إلرضاء الرغبات املبارشة أو التي ترد يف هذا 

الشأن عن طريق املراسالت.

النسخة  نرش  تعمد عىل  الرسمية،  الجريدة  أهمية  الرسمية  مبدى   املطبعة  مصالح  من  ووعيا 
التوصل  مبجرد  للحكومة،  العامة  لألمانة  اإللكرتوين  املوقع  عىل  الرسمية  للجريدة  اإللكرتونية 

باإلذن لسحبها وقبل طبعها عىل الحامل الورقي.

 ولضامن تعميم الجريدة الرسمية عىل نطاق واسع من ربوع اململكة، تم التعاقد مع عدد من 
أصحاب املكتبات واألكشاك كمودعني معتمدين لديها.

2 - إنجاز أعامل الطبع

إضافة إىل إعداد الجريدة الرسمية، تقوم املطبعة الرسمية بتلبية طلبات أعامل الطبع التي ترد 
عليها من اإلدارات العمومية، وموازاة مع هذه األعامل، تسهر املؤسسة عىل تصفيف  وسحب 
مشاريع القوانني أو مراسيم القوانني التي تودع لدى مكتب أحد مجليس الربملان كام تحرص عىل 
الوثائق  تتضمن نصوصا ترشيعية وتنظيمية ضمن »سلسلة  التي  املطبوعات  إصدار عدد من 
القانونية املغربية« والتي بلغت حتى اآلن ما يناهز سبعني إصدارا أنجزت منها عرشة خالل هذه 

السنة بينام توجد مثانية يف مرحلة التهيئ.
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السحب السنوي للجريدة الرسمية 2015

العدد اإلجاميل املحسوب متوسط السحب لكل عدد مجموع األعداد بيان النرشة

210 000 2000 105 - النرشة العامة
48 000 2000 24 - نرشة الرتجمة الرسمية

104 000 2000 52
- نرشة اإلعالنات القانونية والقضائية 

واإلدارية
15 604 300 52 - النرشة املتعلقة بالتحفيظ العقاري
377 600 املجموع
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السحب الشهري للجريدة الرسمية 2015

املجموع الفرتة الدورية لصدور النرشة بيان النرشة

يومي اإلثنني وامليس من كل أسبوع 500 17 - النرشة العامة
4 000 الخميس األول الثالث من كل شهر - نرشة الرتجمة الرسمية

8 666 يوم األربعاء من كل أسبوع
- نرشة اإلعالنات القانونية 

والقضائية واإلدارية
1 300 يوم األربعاء من كل أسبوع - النرشة املتعلقة بالتحفيظ العقاري
31 466 املجموع
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املواكبة القانونية ألنشطة الجمعيات

أوالً-رخص التامس اإلحسان العمومي

تلقت مديرية الجمعيات عن الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل متم أكتوبر 2015 ما مجموعه 

23 طلب من أجل الرتخيص بالتامس االحسان العمومي من قبل جمعيات للقيام بجمع تربعات من 

أجل توفري بعض األموال الالزمة للقيام ببعض األعامل الخريية واألنشطة االجتامعية، وقد منح السيد 

األمني العام للحكومة 23 رخصة من أجل ذلك.

كام قامت 6 جمعيات معرتف لها بصفة املنفعة العامة بالترصيح لدى مصالح األمانة العامة 

للحكومة بالتامس اإلحسان العمومي مرة واحدة يف السنة دون الحصول مسبقا عىل الرتخيص املطلوب، 

وذلك طبقا ألحكام الفصل 9 من الظهري الرشيف رقم 1.58.376 املتعلق بحق تأسيس الجمعيات، 

واستنادا إىل أحكام املرسوم القايض باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة. 

ثانيا-تلقي الترصيحات باملساعدات األجنبية التي توصلت بها بعض الجمعيات من 

جهات أجنبية برسم سنة 2015  

حسب  الجمعيات،  بعض  فعلية  بكيفية  تسلمتها  التي  األجنبية  املساعدات  حجم  بلغ 

الترصيحات املتوصل بها من قبل املديرية طبقا ألحكام الفصل 32 املكرر من الظهري الرشيف املتعلق 

بحق تأسيس الجمعيات، يف الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل غاية متم شتنرب 2015 ما قيمته 

265.722.880,30 درهم أي أكرث من 26 مليار سنتيم، يخص 881 ترصيحا، تقدمت به 194 جمعية.

وتتوزع األنشطة املمولة بني األنشطة التالية:

- البنيات التحتية بالعامل القروي؛

- أنشطة الرعاية االجتامعية؛

- أنشطة صحية؛

- دعم العمل الجمعوي؛

- حامية الحيوانات والبيئة؛
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- تأهيل املرأة وحامية النساء ضد العنف؛

- أنشطة ذات طابع حقوقي؛

- أنشطة ثقافية؛

- التنمية االجتامعية واالقتصادية؛

- أنشطة تربوية وتعليمية...

ثالثا -وضعية الجمعيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة

بلغ عدد الجمعيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة )216( جمعية؛ منها )3( جمعيات حصلت 

عىل صفة املنفعة العامة برسم سنة 2015، وتم نرش مرسومني )2( آخرين بالجريدة الرسمية، يتعلق 

القصوى  القيمة  برفع  يتعلق  والثاين  اسمها،  غريت  لجمعية  العامة  املنفعة  بصفة  باالحتفاظ  األول 

للحصول عىل  طلبا  بسبعة عرش  املديرية  توصلت  كام  متلكها.  أن  للجمعية  ميكن  التي  للممتلكات 

صفة املنفعة العامة، راسلت بشأنها الجمعيات املعنية بها إما مبارشة أو عن طريق السلطات اإلدارية 

املحلية املختصة ترابيا، تطلب منها موافاتها بالوثائق واملعلومات واملستندات التي تنقصها. وهناك 

)10( طلبات أخرى ال تزال يف طور الدراسة لدى السلطات الحكومية املعنية بأنشطة هذه الجمعيات.

ويف إطار االلتزامات القانونية واملالية للجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة، راسلت 

مصالح األمانة العامة للحكومة مبوجب رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل، )166( جمعية مل تدل 

بتقاريرها املالية السنوية لدى األمانة العامة للحكومة، تحثها فيها عىل رضورة موافاة هذه املصالح 

بالتقارير املذكورة طبقا ألحكام الفصل 9 من الظهري الرشيف رقــــم 1.58.376 الصادر يف 3 جامدى 

األوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( املنظم لحق تأسيس الجمعيات، واملادة 10 من مرسومه التطبيقي 

يناير 2005( واملحدد لرشوط منح صفة  القعدة 1425 )10  الصادر يف 28 من ذي  رقم 2.04.969 

املنفعة العامة.

تدل  مل  العامة،  املنفعة  بصفة  لها  معرتف  جمعية   17 أن  املذكورة  العملية  من  تبني  وقد 

بتقاريرها املالية السنوية رغم توصلها برسالة األمانة العامة للحكومة، ولذلك وجه السيد األمني العام 

للحكومة إىل السيد وزير الداخلية رسالة يطلب منه بواسطتها إعطاء تعليامته إىل املصالح التابعة له 

قصد تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 9 من الظهري الرشيف رقم 1.58.376، واملادة 9 مــــــن 

الــــعامل املختص ترابيا  الذكر، وذلك بأن يوجه السيد  التطبيقي رقم 2.04.969 السالفي  مرسومه 

إعـــذارا يف املوضوع إىل الجمعية املعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثالثة أشهر. وإذا مل 

تستجب لإلنذار املذكور، يرفع العامل املختص األمر إىل األمني العام للحكومة الذي يعرض القضية عىل 

السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ القرار املناسب بشأنها.
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املواكبة القانونية للمهن املنظمة وشبه املنظمة والهيئات املنظمة

حصيلة الرخص املمنوحة بشأن مزاولة املهن التي تدخل يف اختصاص األمانة 

العامة للحكومة:

يف إطار الصالحيات املوكولة إىل األمانة العامة للحكومة بشأن منح رخص ملزاولة بعض املهن 

املهنية  والهيئات  املنظمة  املهن  مديرية  قامت  املنظمة،  املهن غري  الرأي بخصوص  وإبداء  املنظمة، 

خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل متم أكتوبر 2015 مبنح 982 رخصة.

وتتوزع هذه الرخص حسب املهن إىل:

04 الرخص املسبقة 
املصحات

املهن الطبية

املهن الصحية

09 الرخص النهائية
25 مراكز تطهري الدم
60 املختربات الخاصة للتحليالت البيولوجية الطبية
116 أطباء األسنان
08 أطباء األسنان األجانب
16 األطباء األجانب
02 املؤسسات الصيدلية

املهن الصيدلية
01 مؤسسات املنتوجات البيطرية
45 الصيادلة املغاربة املرخص لهم باملزاولة باملؤسسات الصيدلية 
02 صيادلة الصيدليات املغاربة 
12 الصيادلة األجانب
124 نظارايت

املنظمة

املهن شبه 

الطبية

64 التمريض
11 القبالة
212 الرتويض الطبي

غري املنظمة

20 تقويم النطق
07 تقويم البرص
10 نفساين
99 صانع رمامات األسنان
03 نفساين حريك
01 تقويم السمع
5 مختص يف الحمية 
03 واضع أجهزة استبدال األعضاء 
103 الهندسة املعامرية

املهن التقنية
20 حمل لقب مهندس

982 املجموع
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التدبري العقالين للموارد البرشية

تعترب املوارد البرشية من بني اآلليات األساسية للنهوض بعمل األمانة العامة للحكومة وإلنجاح 

برامج تحديثها، وتطوير مناهج وطرق عملها، وعرصنة وسائل اشتغالها، حيث انصب االهتامم يف أول 

األمر عىل تطوير املنظومة القانونية املنظمة لألمانة العامة للحكومة، لالنتقال من التدبري التقليدي 

للموارد البرشية إىل تدبري عرصي يراعي الكفاءة ويثمن االستحقاق واملردودية، ويسعى إىل تحسني 

وضعية األطر واملوظفني، والرقي بجودة األعامل التي يضطلعون بها.

إن سياسة تدبري املوارد البرشية باألمانة العامة للحكومة تستهدف الرفع من قيمة العنرص 

جميع  توظف  للحكومة  العامة  األمانة  فإن  لذلك،  والتنمية.  للنجاح  مفتاحا  يعترب  لكونه  البرشي 

اإلمكانيات املتاحة لتحفيز مواردها البرشية حتى يتسنى لها رفع التحديات وربح رهان.

ومن أجل الوصول إىل هذه الغاية، فقد عملت األمانة العامة للحكومة عىل اتخاذ مجموعة 

النقط  من اإلجراءات خالل سنة 2015 من أجل تدبري أفضل ملواردها البرشية، وميكن تلخيصها يف 

التالية:

- اعتامد التدبري التوقعي للوظائف واملهام من خالل وضع رؤية مستقبلية للرفع من أداء األطر 

البرشي،  العنرص  يخص  فيام  للحكومة  العامة  األمانة  حاجيات  دراسة  طريق  عن  واملوظفني، 

وتوظيف أصحاب الكفاءات والخربات من حاميل الشواهد، حتى يتسنى تعيني املوظف املناسب 

يف املكان املناسب.  

اإلعالن عن  بعملية  املتعلقة  اإلجراءات  إىل  فباإلضافة  ونزيهة،  توظيف شفافة  اعتامد سياسة   -

التوظيف والتوصل بطلبات الرتشيح، وأثناء تشكيل اللجان املكلفة بالسهر عىل جميع املباريات، 

اللجان من عنارص  أعضاء هذه  تعيني مجموعة من  للحكومة عىل  العام  األمني  السيد  يحرص 

العلمية  بالكفاءة  لها  للحكومة مشهود  العامة  األمانة  مختلفة من خارج  قطاعات  إىل  تنتمي 

واملهنية والنزاهة الخلقية والفكرية، بل من بني كبار املسؤولني بالدولة، كام هو الشأن بالنسبة 

للمباريات املتعلقة بتوظيف املستشارين القانونيني.

- تزويد جميع املصالح بالحاجيات الرضورية الضطالع باملهام املوكولة إليها يف أحسن الظروف 

وأكرثها مالءمة.

- إذكاء روح التنافس الرشيف بني جميع املوظفني، اليشء الذي انعكس أثره إيجابياً عىل نشاط 

األمانة العامة للحكومة.
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- إذكاء روح املبادرة من أجل توطيد دعائم تطوير وتحديث األمانة العامة للحكومة.

- إعداد برنامج عمل سنوي متكامل ومتناسق يتضمن األنشطة والربامج املنتظر انجازها خالل 

سنة معينة، استرشافا آلفاق املستقبل.

ويف هذا اإلطار، وتعزيزا وتدعيام لقدرات األمانة العامة للحكومة فيام يخص العنرص البرشي، تم 

وضع أربعني )40( منصباً ماليا رهن إشارة األمانة العامة للحكومة، خصصت منها سبعة عرش )17( 

منصباً لتعزيز القدرات، إذ تم تنظيم أربع مباريات خلصت نتائجها إىل التوظيفات التالية:

5 - مترصفني من الدرجة الثالثة )إعالميني( ؛

4 - رؤساء معمل مبديرية املطبعة الرسمية ؛

2 - عونان مختصان مبديرية املطبعة الرسمية ؛

6 - مساعدين تقنيني من الدرجة الثالثة )سواق( ؛

الدرجة  لإلدارة من  قانونيا  )24( مستشاراً  أربعة وعرشين  لتوظيف  مباراة  تنظيم  فيام سيتم 

الثانية، السيام بعد أن تفضل السيد رئيس الحكومة ووضع رهن إشارة األمانة العامة للحكومة اثنني 

وعرشين )22( منصباً لتعزيز هذه الفئة من األطر التي يتم توظيفها لتعزيز األطر القانونية العاملة 

مبختلف القطاعات الحكومية.

وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن سنة 2015، عرفت تعيني الدفعة األوىل من املستشارين 

 )22( وعرشين  اثنني  عددهم  بلغ  وقد  الحكومية؛  القطاعات  مختلف  لدى  لإلدارات  القانونيني 

مستشاراُ أرشف السيد رئيس الحكومة شخصيا عىل تسلمهم قرارات تعيينهم لدى الوزارات املعنية.

أقسام جدد  رؤساء  تعيني خمسة  السنة عىل  قد عملت خالل هذه  العامة  األمانة  كانت  وإذا 

لضبط هياكلها وتعزيز أطرها، فإن عرشين )20( منصباً مالياً املتبقية من مناصب سنة 2015، سرتصد 

لتعيني رؤساء أقسام ومصالح تم اإلعالن عن شغورها والتي سيفتح باب الرتشيح لشغلها أمام أطر 

من مختلف الوزارات.

وبغض النظر عن الرتقي يف الرتب التي تهم كافة األطر واملوظفني العاملني، فإن الرتقي يف الدرجة 

طريق  عن  الرتقية  شملتهم  آخرين   )13( وثالثة عرش  باالختيار،  موظفاً   )14( أربعة عرش  هم  قد 

امتحان الكفاءة املهنية.
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ضبط وترشيد النفقات

املكاسب  لتثمني  الجهود  مضاعفة  إىل  الرامية  للحكومة،  العام  األمني  توجيهات  عىل   بناء 

االعتامدات  وضبط  الحكومي،  الربنامج  وغايات  أهداف  مع  والتالؤم  بالدنا،  حققتها  التي  اإليجابية 

العمومي، والتأكيد عىل ترشيد  للمرفق  العادي  التدبري  لتأمني  امللحة  الحاجات  يف نطاق ما تقتضيه 

النفقات ورصفها بالحكامة والشفافية املطلوبتني، تم  نهج مبدأ الرتشيد املطلوب والحكامة الجيدة 

يف تنفيذ االعتامدات املالية املرصودة للميزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومة برسم السنة املالية 

2015، وذلك ملواجهة الحاجيات الرضورية لسري عمل الوزارة ومختلف مديرياتها وأقسامها ومصالحها. 

ويف إطار االعتامدات املالية املرصدة للميزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومة برسم السنة 

املالية 2015، فإن أهم ما اتسمت به ميزانية هذه السنة ، هو تحويل مجموعة من البنود من ميزانية 

االستثامر إىل ميزانية التسيري؛ وهو األمر الذي هم كافة القطاعات الوزارية. 

وتبعا لذلك، فإن اعتامدات االستثامر قد رصد لها مبلغ 840.000,00 درهم، أي أنها عرفت 

انخفاضا بلغ 1.400.000,00 درهم بنسبة 62,5 % ، مقارنة مع سنة 2014؛ وقد أضيف إليها مبلغ  

1355632,00 درهم كاعتامدات مرحلة تخص مختلف الصفقات التي أبرمت والتزم بها سنة 2014، 

ليصبح االعتامد اإلجاميل لسنة 2015 هو 2.195.632,00 درهم، تم إىل غاية شهر أكتوبر 2015، رصف 

ما يناهز %45 منه.

أما بالنسبة العتامدات التسيري، وتبعا لتحويل بعض بنود ميزانية االستثامر إليها، فقد عرفت 

ارتفاعاً نسبياً وصل إىل 2,8 % ، مقارنة مع سنة 2014، إذ وصلت إىل مبلغ 70.820.000,00 درهم 

بفارق 1.945.000,00 درهم .

مبلغ  أصل  من  درهم   4.054.166,00 مبلغ  رصف  تم   ،2015 أكتوبر  شهر  غاية  وإىل 

4.424.512,00 درهم املخصصة لباب عتاد وأثاث املكتب، أي ما يناهز نسبة 91% .

من  استفادت  فقد  درهم،   3.475.159 مبلغ  لها  رصد  والتي  العقارية،  للتحمالت  وبالنسبة 

عملية تحويل مبلغ 1.375.159 درهم، وبلغت نسبة النفقات امللتزم بها ما يفوق 42,8 % ، أي مبلغ 

2.077.826 درهم.

وفيام يخص خدمات االتصال واملاء والكهرباء، فقد رصد لها مبلغ 2.860.000 درهم، وتم لحد 

اآلن رصف أكرث من 63 % أي ما ما قيمته املطلقة 1.811.600 درهم.

 1.435.000 بلغت  لها  فتحت  التي  االعتامدات  فإن  السيارات،  بتدبري حظرية  يتعلق  وفيام 

إىل 1.813.956  الكيل  املبلغ  ليصل  مبلغ 378.956 درهم،  التحويل  إليها عن طريق  أضيف  درهم، 
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درهم، رصف منه إىل اآلن مبلغ 1.711.230  درهم ؛ أي بنسبة 94,33 % .

بلغت  درهم،   1.365.000 هو  كان  املرصود  االعتامد  فإن  والتنقل،  النقل  باب  وبخصوص 

النفقات امللتزم بها ما يناهز 38,7 % ، أي مبلغ 529.400 درهم .

وبالنسبة للنفقات املختلفة، فقد رصد لها غالف مايل قدره 1.630.000 درهم، تصل نسبة 

النفقات امللتزم بها إىل 82,45 % ، أي ما مجموعه 1.320.851 درهم .

يف مجال الصفقات العمومية:

فإن األمر انصب عىل أربع صفقات:

األوىل تتعلق باقتناء أثاث ومعدات املكتب، وبلغت كلفتها 2.234.928 درهم ؛

والثانية تتعلق باقتناء أدوات املكتب، ورست عىل مبلغ 242.999,94درهم ؛

والثالثة همت اقتنـــــــــاء العتــــــــاد املعلومـيــــايت، وأنجــــــزت مببلــــــــغ كلــــــــي 

وصــــــل إلـــــــى 1.295.172 درهم ؛

أما الصفقة الرابعة واألخرية، فتهم اقتناء وتركيب أجهزة ملراقبة دخول املوظفني وخروجهم، 

وهذه ستفتح أظرفة العروض املتعلقة بها يوم 5 نونرب 2015.

وأخرياً، هناك مبلغ 700.000,00 درهم ، تم وضعه رهن إشارة جمعية األعامل االجتامعية 

ملوظفي األمانة العامة للحكومة متكينا لها من الوفاء بالتزاماتها إزاء أعضائها، ودعام لألعامل االجتامعية 

التي تبذلها لفائدتهم بالحرص والشفافية الالزمني.
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الصفقات العمومية

الجدير بالذكر أن لجنة الصفقات أصبحت تدعى، منذ صدور املرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 

7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمرب 2015( باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ويندرج هذا اإلصالح 

يف إطار تخليق الحياة العامة والتزام السلطات العمومية بتفعيل مقتضيات الدستور والسيام الفصلني 

35 و36 منه، من خالل إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل ال رجعة فيه، يف إطار احرتام 

مبدأ حرية الولوج إىل الطلبيات العمومية والتعامل املبني عىل املساواة وشفافية املساطر. ويأيت بعد 

إصالح نظام الصفقات العمومية )2013( ووضع القواعد األساسية لتمرير وإبرام عقود الرشاكة بني 

القطاع العام والخاص)2015(.

وقد تم إعداد هذا املرشوع بكيفية تشاركية وبناء عىل اقرتاحات  أبدتها عدة هيئات دولية  

ووطنية )ال سيام، البنك الدويل ومنظمة التجارة والتنمية االقتصادية OCDE-  الكونفدرالية العامة 

ملقاوالت املغربCGEM  والفيدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية FNBTP والفيدرالية املغربية 

الصفقات  ملنظومة  تقييمها  خالل  من  وذلك  أخرى(  مهنية  وهيئات    FMCIوالهندسة لالستشارة 

العامة  لألمانة  اإللكرتوين  املوقع  أعاله يف  إليه  املشار  املرسوم  إثر نرش مرشوع  املغرب  العمومية يف 

للحكومة لتلقي تعليقات واقرتاحات بشأنه. 

ويهدف اإلصالح الذي أىت به املرسوم السالف الذكر إىل إحداث هيئة إدارية تضم خرباء يف 

ألصحاب  بالنسبة  مستقلة  خاصة،  بصفة  العمومية  والطلبيات  عامة  بصفة  اإلدارية  العقود  مجال 

األوامر ومحايدة عن كل سلطة رئاسية. ولهذه الغاية، أكد املرسوم املذكور عىل املحاور الثالثة اآلتية :

- توسيع املهام املسندة إىل اللجنة ؛

- إعادة تنظيم هيكلتها وتركيبتها ؛

الطلبيات  وأصحاب  واملتنافسني  العمومية  اإلدارات  طرف  من  استشارتها  مساطر  تحديد   -

العمومية.

أ( مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :

مبوجب هذا املرسوم، ستقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مبهام االستشارة واملساعدة 

والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها يف مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة 

واملؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجامعات الرتابية. 

وكام ألزمها دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذايت أو اعتباري من أشخاص 

القانون الخاص، شارك يف طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل للصفقة أو صاحبها. يرى إقصاء 
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عرضه بكيفية غري قانونية، أو واجه صعوبات يف التأويل القانوين لبنود عقده.

باإلضافة إىل ذلك، تقوم بتنسيق أعامل التكوين األويل واملستمر يف مجال الطلبيات العمومية 

وبتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي املصالح املكلفة بتدبري الطلبيات العمومية باإلدارات العمومية.  

ب( إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

ينص املرسوم عىل أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تضم األجهزة التالية :

- رئاسة اللجنة ؛

- الجهاز التداويل ؛

- الوحدات اإلدارية والتقنية.

يرتأس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شخصية معروفة بكفاءتها وخربتها يف املجال القانوين 
والطلبيات العمومية، يتم تعيينها مبرسوم باقرتاح من األمني العام للحكومة ملدة خمس )5( سنوات 
قابلة للتجديد، ويساعده نائب للرئيس يف أداء مهامه، يعينه الرئيس من بني أعضاء الجهاز التداويل.

ويتكون الجهاز التداويل عالوة عىل الرئيس من اثنى عرش )12( عضوا كام ييل :

- تسعة أعضاء، ضمنهم ممثالن عن الوزارة املكلفة باملالية يتم اختيارهم من بني الشخصيات 
املعروفة بخربتها وكفاءتها يف املجال القانوين ومجال الطلبيات العمومية يعينون مبرسوم باقرتاح 

من األمني العام للحكومة ؛

- ثالثة أعضاء يعينون كذلك مبرسوم، من بني املهنيني يتم اقرتاحهم من طرف الهيئات املهنية 
األكرث متثيلية.

ويجوز للجهاز التداويل أن يحدث لديه لجانا دامئة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا املتعلقة 

بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، أو لجانا خاصة، قصد مساعدته يف القيام مبهامه أو لدراسة 

مسائل معينة.

وتتوفر اللجنة الوطنية كذلك عىل أربعة وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس وهي كالتايل:

- وحدة الشكايات ؛

- وحدة االستشارات والدراسات ؛

- وحدة املنظومة املعلوماتية ؛ 

- وحدة التكوين والشؤون اإلدارية.

ويقوم مقررعام بتنسيق عمل الوحدات، ويتوىل تحت سلطة الرئيس تحضري ودراسة الشكايات  
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والقضايا املعروضة عليه من طرف الرئيس، ويحرر محارض اجتامعات الجهاز التداويل ويتم تعينه من  

مبرسوم باقرتاح من رئيس اللجنة الوطنية من بني الشخصيات املعروفة بكفاءتها يف املجال القانوين 

والطلبيات العمومية.

ج( مساطر اللجوء إىل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

لقد حدد املرشوع مساطر اللجوء إىل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حسب اختصاصاتها 

كالتايل : 

- مسطرة استشارة اللجنة الوطنية من طرف أصحاب املشاريع؛

- مسطرة لدراسة شكايات املتنافسني؛

- مسطرة لدراسة طلبات الرأي املقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية.

وبخصوص حصيلة عمل اللجنة خالل العرشة أشهر األوىل من سنة 2015، فقد أبدت 16 رأيا، 

ترتبط بجميع جوانب الصفقات من مرحلة اإلعداد إىل التسلم النهايئ لها، وبشكايات بعض املتنافسني 

الذين اعتربوا أن إقصاءهم من املنافسة قد تم بطريقة غري قانونية.

 وميكن االطالع عىل اآلراء ذات الطابع املرجعي لهاته اللجنة باللغتني العربية والفرنسية عىل 

.www.sgg.gov.ma املوقع اإللكرتوين الخاص باألمانة العامة للحكومة

كام درست مرشوع قانون و7 مشاريع مراسيم و23 مرشوع قرار و9 مشاريع مقررات لرئيس 

الحكومة. 

وتعمل اللجنة حاليا، عىل إعداد مرشوع دفرت للرشوط اإلدارية العامة املطبق عىل صفقات 

األشغال وإعداد مرشوع دفرت للرشوط اإلدارية العامة املطبق عىل صفقات التوريدات وآخر يطبق 

عىل الصفقات املتعلقة بالدراسات واإلرشاف عىل املشاريع، يراعى فيها ترسيخ الشفافية والحفاظ عىل 

مصالح اإلدارة ومصالح القطاع الخاص، اليشء الذي يجسد توجه السلطات العمومية إىل تخليق الحياة 

العامة، ومحاربة كل املامرسات املرتبطة بأفعال الغش والرشوة يف إطار الطلبيات العمومية.
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 االنفتاح عىل العامل الخارجي

وعالقات التعاون الدويل

مكن تنفيذ مرشوع التوأمة املؤسساتية بني األمانة العامة لحكومة اململكة املغربية وبعض 

نظرياتها يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب )إسبانيا وفرنسا(، خالل الفرتة املمتدة من ديسمرب 2012 

إىل نوفمرب 2014، من تقديم دعم كبري لتنفيذ خطة العمل لبناء القدرات وتحديث أدوات وأساليب 

إدريس  الوزير  السيد  قبل  من   2009 عام  منذ  مبارشتها  متت  التي  للحكومة،  العامة  األمانة  عمل 

الضحاك، األمني العام للحكومة.

وقد همت األنشطة املشرتكة املنجزة من لدن أطر األمانة العامة للحكومة وخرباء أوروبيني، 

تكوين  واستكامل  تكوين  والسيام  املجاالت،  من  واسعة  مجموعة  األورويب،  االتحاد  من  بتمويل 

وتكوين  الرسمية،  واملطبعة  للحكومة  العامة  األمانة  يف  العمل  وأساليب  والتنظيم  املستخدمني 

واستكامل تكوين األطر، وتطوير نظم املعلومات. وشملت املبادالت بني أطر األمانة العامة للحكومة 

ونظرائهم األوروبيني املجاالت التي يغطيها املرشوع مع مرجعية تستند إىل أفضل املامرسات األوروبية 

والتي تم تكييفها مع خصائص وركائز اململكة.

وقد أدت اإلجراءات املتخذة يف بعض املجاالت  إىل نتائج عملية جيدة يتعني رغم ذلك عىل 

الهياكل املعنية يف األمانة العامة للحكومة استكاملها وصيانتها وتطويرها يف املستقبل. ويف مجاالت 

أخرى، مكن مرشوع التوأمة من إرساء أسس متينة ملشاريع طويلة األجل، والتي من املتوقع أن يستمر 

تنفيذها عىل مدى عدة سنوات.

ويف ما ييل حصيلة لكل األوراش التي تضمنها مرشوع التوأمة واإلجراءات الواجب اتخاذها عىل 

املدى القصري واملتوسط والطويل، لتعزيز املكاسب ومواصلة تطوير قدرات األمانة العامة للحكومة.
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ورمبا لن يكون باإلمكان، انطالقا من موارد األمانة العامة للحكومة وحدها، إنجاز كل هذه 

األعامل يف أفضل الظروف. لذلك سنشري إىل العمليات التي من املحبذ فيها الحصول عىل مساعدات 

سواء عىل املستوى الوطني أو يف إطار التعاون الدويل الثنايئ أو املتعدد األطراف.

2 . التنظيم وأساليب العمل والتكوين واستكامل التكوين 

وتحسني  ملأسسة  التوأمة  مرشوع  إطار  يف  مبارشتها  متت  التي  األعامل  الشق  هذا  ويشمل 

أساليب العمل ومنها:

املديرية  العمل داخل  تنظيم  فعالية  لزيادة  الرئيسية  الخطوط  يتضمن مقرتحات عن  تقرير   -

العامة للترشيع والدراسات القانونية؛

- دليل عام ملساطر دراسة ومعالجة ملفات مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية؛

-  خمسة دالئل موضوعاتية عملية يف مجال الصياغة القانونية وتحني النصوص وتدوينها ودراسات 

التأثري والتقارب التنظيمي بني املغرب واالتحاد األورويب والتوثيق واألرشفة.

-  املساهمة يف برنامج التكوين واستكامل التكوين للمستشارين القانونيني باإلدارات املتدربني 

وفئات أخرى من املوظفني والسيام اإلعالمائيني  والوثائقيني ومستخدمي األرشيف.

- مقرتحات لتفعيل املخطط الهيكيل لألمانة العامة للحكومة عىل أساس وصف الوظائف وإقامة 

عالقات وظيفية بني مختلف هياكل األمانة العامة للحكومة.

2.1 دالئل عملية

تم إعداد دالئل عملية من قبل الخرباء األوروبيني املشتغلني يف املرشوع بتنسيق مع نظرائهم 

العامة  باألمانة  املغاربة  األطر  قبل  األخرية عليها من  اللمسات  املغرب، ومتت مراجعتها ووضع  من 

للحكومة يف إطار مجموعة العمل التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، وذلك قصد ضامن مالءمتها مع نسق 

القانون املغريب ومع املساطر املغربية يف هذا املجال.

والفرنسية  العربية  باللغتني  العملية  الدالئل  االنتهاء من صياغة  وبعد  القصري،  املدى  وعىل 

املعتزم  الورقية سنة 2015. ومن  توزيعها يف صيغتها  للحكومة يف  العامة  األمانة  وطباعتها، رشعت 

كذلك نرشها إلكرتونيا. ومن املقرر أيضا تحيينها بشكل  مستمر وتعيني مصلحة أو تشكيل فريق عمل 

إلنجاز هذه املهمة عىل غرار ما يتم يف البلدان التي اكتسبت خربة كبرية يف هذا املجال، وال سيام بعض 

الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية.
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وعىل املدى املتوسط، تعتزم األمانة العامة للحكومة تقاسم هذه األدوات املرجعية يف مجال 

الصياغة القانونية مع الجهات الوطنية األخرى املتدخلة يف عملية وضع القواعد القانونية، سواء فيام 

يتعلق بالوزارات أو مجليس الربملان.

ومن شأن املرشوع الجديد للتوأمة مع مجلس النواب الجاري إعداده، بفضل التمويل والدعم 

الفني من االتحاد األورويب، أن يكون أول فرصة سانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الدالئل املسطرية.

إن الصياغة القانونية، وفقا للمنهجيات املتعارف عليها،  لها آثار بيداغوجية مؤكدة، وسوف 

تساعد عىل تسهيل التفاهم بني املؤسسات املنتجة للقواعد، مع اقتصاد يف الجهد والوقت  وضامن 

صياغة جيدة للنصوص القانونية.

2.2 أساليب العمل

العامة  املديرية  لدن  من  تشخييص  تقرير  إعداد  تم  التوأمة،  إطار  يف  القصري:  املدى  عىل 

للترشيع والدراسات القانونية مقرونا ببعض املقرتحات والتوصيات. وقد تم بالفعل تنفيذ جزء كبري 

من هذه التوصيات من قبل املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية، ومعظم التوصيات األخرى 

ميكن أن تجد طريقها إىل التفعيل عىل املدى القصري جدا.

وعىل املدى القصري واملتوسط: من املقرر، وفقا لخطة العمل،  أن يلتحق غالبية املستشارين 

القانونيني لإلدارات املعينني حديثا باملصالح القانونية بالوزارات، يف حني سيظلون إداريا وهيكليا تابعني 

لألمانة العامة للحكومة.

ولتنفيذ هذه الفكرة املبتكرة والهامة يف عملية اإلنتاج القانوين بنجاح، تعمل األمانة العامة 

للحكومة عىل ما ييل:

- التحديد الدقيق ملهام ووظائف املستشارين القانونيني لإلدارات املعينني بالقطاعات الوزارية، 

فضال عن طرائق التعاون مع الوزارات التي عينوا بها؛

-  وضع أدوات لتسيري هؤالء املستشارين القانونيني لإلدارات لضامن بقائهم عىل اتصال وثيق 

مع األمانة العامة للحكومة من خالل : تقارير منتظمة، واجتامعات دورية، والعمل يف إطار شبكات، 

وتدبري املسار املهني ...

-  وضع جدول زمني للتعيينات املتعلقة باملستشارين القانونيني لإلدارات اعتامدا عىل توافر 

الرتقيات والوزارات حسب األولوية. وهكذا تم تعيني 20 من املستشارين القانونيني لإلدارات يف بعض 

الوزارات ابتداء من يوليو 2015.
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2.3 تفعيل الهيكل التنظيمي

بدأ الهيكل التنظيمي الذي حدده املرسوم رقم 677-09-2 الصادر يف  2 سبتمرب 2010، ينفذ 

تدريجيا وذلك مع توايل التعيينات يف مختلف املناصب التأطريية. ويواكب هذا التفعيل التدريجي 

زيادة كبرية جدا يف أعداد املستخدمني باألمانة العامة للحكومة.

ويف إطار هذه التوأمة، وضعت، من جهة، سلسلة من األوصاف الوظيفية التي تحدد مهام 

جميع املناصب التأطريية يف الهيكل الجديد، ومن جهة أخرى، مذكرة لتسليط الضوء عىل العالقات 

الوظيفية بني مختلف البنيات والنقاط التي تستوجب اليقظة والتي قد تثري مشاكل تتعلق بالتنسيق.

إجراءات  وضع  للحكومة  العامة  األمانة  عىل  يجب  الجديد،  التنظيم  إرساء  مع  وتزامنا 

التنسيق املناسبة كلام لزم األمر ذلك، وضبط  مضمون املناصب ، عند االقتضاء،  حتى يتسنى تحديد 

االختصاصات واملسؤوليات بدقة.

ويجب أيضا عىل األمانة العامة للحكومة اعتامد سياسة لتدبري املوارد البرشية تتالءم مع منو 

عدد املوظفني العاملني لديها، والسيام يف مجال التوظيف والتكوين واستكامل التكوين، وإدارة املسار 

املهني.

3. التوثيق واألرشفة

مل يتم التطرق يف خطة العمل األولية ملرشوع التوأمة إىل وظائف التوثيق واألرشفة إال بشكل 

طفيف، والسيام من ناحية الرقمنة، ولكن برزت أهميتها بشكل رسيع خالل أطوار إنجاز املرشوع.

وباإلضافة إىل التكوينات املذكورة أعاله، تم إعداد دليل عميل هام للتوثيق واألرشفة، والذي 

ميكن أن يكون مرجعا مستقبليا. وعالوة عىل ذلك، ومواكبة ملهام الوثائقيني ومستخدمي األرشيف، 

أجري تحليل لالحتياجات باالشرتاك مع موظفي األمانة العامة للحكومة، وقدمت عدة توصيات لتنفيذ 

برنامج معلوميايت ميكن من  للحكومة. وأخريا، تم تنصيب  العامة  باألمانة  سياسة لألرشفة والتوثيق 

وضع دعامة إلنشاء مكتبات رقمية، وتم تدريب الوثائقيني عىل استخدامه.

وما زال الجزء األكرب من التنفيذ متبقيا ويتعني القيام به يف السنوات املقبلة.

وعىل املدى القصري، تعتزم األمانة العامة للحكومة:

- توضيح االختصاصات واملسؤوليات يف مجال أرشفة وتوثيق هياكلها املختلفة، وذلك قصد 

اتباع سياسة واحدة منسجمة، بغض النظر عن مصادر املعلومات وحاملها.
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- الرشوع يف وضع مخطط للتصنيف، عن طريق العمل املشرتك بني الوثائقيني ومستخدمي 

األرشيف والقانونيني؛

- البدء يف إنشاء مكتبتني رقميتني، واحدة مخصصة للمصنفات املرجعية ، واألخرى مللفات 

دراسة النصوص الترشيعية والتنظيمية.

وعىل املدى املتوسط، تعتزم األمانة العامة للحكومة:

- التوفر عىل محالت ذات حجم كاف مخصصة لألرشفة مجهزة بشكل مناسب ومتوافقة مع 

معايري املحافظة عىل الوثائق للتمكن من تصنيف وتخزين أرشيفها املرحيل.

- التوفر، يف سياق املعالجة غري الورقية للنصوص القانونية، عىل وحدة  رقمية لتدبري الوثائق 

.)Calibre( واألرشفة ستؤدي يف نهاية املطاف إىل الحلول  محل املكتبة املنجزة بواسطة برنامج كاليرب

4 - تكنولوجيا املعلومات

إن استخدام األدوات املتعددة التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات الجديدة هو عنرص أسايس يف 

مخطط العمل الذي أطلقه السيد الوزير إدريس الضحاك منذ سنة 2009، والذي مكن مرشوع التوأمة 

من املساهمة فيه بشكل كبري. ويتبني ذلك من خالل عدة جوانب وهي:

	 حكامة نظام املعلومات لألمانة العامة للحكومة؛

	 تأهيل األدوات املعلوماتية باألمانة العامة للحكومة؛

	 الرشوع يف املعالجة غري الورقية ملشاريع النصوص القانونية ؛

	 املعلومات القانونية ونرش القانون.

4.1 حكامة نظام املعلومات لألمانة العامة للحكومة

تم يف إطار التوأمة تعزيز حكامة نظام املعلومات عىل نطاق واسع ، وذلك من خالل مراجعة 

املخطط التوجيهي ألنظمة املعلومات )SDSI( ووضع سلسلة من أدوات التدبري رهن إشارة قسم نظم 

املعلومات باألمانة العامة للحكومة، مبا يف ذلك:

- مرجعيات »املشاريع«، التي تتكون من بطائق عن أهم املشاريع االسرتاتيجية؛

والتكنولوجيات  التطبيقات  من  املكونات  عن  وصفا  يتضمن  الذي  التكنولوجيا،  مرجع    -
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املرجعية التي ستسمح بتسجيل جميع طلبات العروض يف إطار تقني يتحكم فيه قسم نظم املعلومات؛

- املرجع »املهني«، الذي يتكون من بطاقات مهنية لرشح مختلف الوظائف العاملة ضمن 

قسم نظم املعلومات.

وعىل املدى القصري:

أعاله  املذكورة  املختلفة  التدبري  أدوات  عىل  فعليا  الحصول  املعلومات  نظم  قسم  عىل  يجب   -

وتنفيذها؛

- يجب عىل السلطات باألمانة العامة للحكومة وضع مسطرة دقيقة لقيادة املرشوعات املعلوماتية 

متكن من إرشاك املستخدمني يف استعاملها، ومراقبة إنجاز العمل وااللتزام باآلجال املحددة.

4.2 تأهيل األدوات املعلوماتية

تم أيضا الرشوع  يف هذا الجانب ، أوال من خالل رشاء املعدات واألشغال التي تقوم بها األمانة 

العامة للحكومة ومديرية املطبعة الرسمية، ثم يف إطار التوأمة، من خالل  إعداد مختلف الوثائق 

املرجعية ومنها:

- مخطط لضامن الجودة؛

- مخطط للسالمة؛ 

- دفرت تحمالت لتأهيل البنية التحتية؛

- دفرت تحمالت »النسخ االحتياطي« و »األمن«.

وعىل املدى القصري، يتعني:

	 تشغيل الشبكات الجديدة للمعطيات وخطوط الطاقة الكهربائية.

	 استكامل تأهيل قاعة الخوادم؛

	 إطالق طلبات العروض املتعلقة بالحامية واألمن.

ويتعني كذلك تشجيع وتنمية االستخدام اليومي لألدوات املعلوماتية عىل صعيد األمانة العامة 

للحكومة كلها. ويتطلب ذلك عىل وجه الخصوص:
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	 تعميم استخدام الربيد اإللكرتوين املهني ألسباب أمنية؛

التواصل السلس والعمل الجامعي، مبا يف ذلك شبكة داخلية  	 وضع أدوات برمجية لدعم 

وظيفية، وأماكن تخزين عامة متكن من الولوج املشرتك إىل بعض امللفات، وفضاءات للتعاون.

4.3 املعالجة غري الورقية للنصوص القانونية

أدى البدء يف هذا املرشوع إىل إنجاز مهمتني إضافيتني تم القيام بهام بشكل مواز يف إطار 

التوأمة:

من جهة، تطوير منوذج أويل، من قبل قسم نظم املعلومات واثنني من املستشارين القانونيني   -

النموذج  التوأمة، وهذا  إطار مرشوع  وتقني مقدم يف  الغرض، مع دعم تصوري  لهذا  معينني 

األويل ميكن بشكل ملموس، انطالقا من نوع من النصوص تم اختياره كمثال، من إظهار كيفية 

تشغيل نظام املعالجة غري الورقية ملرشوع نص من النصوص ، وذلك حتى يصبح واسطة لحوار 

وظيفي بني املطورين املعلوماتيني واملستخدمني يف املستقبل.

-  ومن جهة أخرى، إعداد طلب عروض للعمل عىل تصميم وتنفيذ أداة لإلنتاج القانوين غري الورقي 

من قبل رشكة خارجية متخصصة يف خدمات التكنولوجيا املعلوماتية ، بتعاون من مستشارين 

وتطوير  صيانة  بضامن  سيتكفلون  والذين  املعلومات  نظم  قسم  أطر  مراقبة  وتحت  قانونيني 

األداة. ولهذا الغرض، تم وضع دفرت تحمالت للرشوط التقنية الخاصة مشفوعا باألرقام والحصص 

الالزمة. ويف هذا الصدد، تجدر اإلشارة إىل أن األمانة العامة للحكومة يف مرحلة متقدمة جدا من 

االلتزام مع مصدر وطني للتمويل والدعم التقني لتحقيق هذا الورش.

ويبقى اآلن إعطاء االنطالقة لطلب العروض املتعلق بهذا املرشوع املستقبيل الذي يهم األمانة 

العامة للحكومة يف األجل القريب، ويف نهاية املطاف جميع الوزارات.

وعىل أرض الواقع، يضم املرشوع مرحلة أوىل تسمى OPEN VI والتي يجب أن تؤدي إىل 

استخدام أداة داخلية باألمانة العامة للحكومة ومديرية الجريدة الرسمية. ويف مرحلة ثانية تسمى 

OPEN V2 ، سيتم متديد العملية إىل جميع الوزارات. ومع ذلك، فإن هذه املرحلة الثانية لن تكون 

جاهزة وقابلة للتفعيل إال إذا كانت هناك شبكة آمنة بني الوزارات وقادرة عىل استقبال مثل هذه 

العملية. غري أنه، من املمكن التحضري لذلك والتقليل من تكاليف تنفيذ املرحلة املشرتكة بني الوزارات 

يف عملية OPEN من خالل اقرتاح، اعتبارها كحصة منفصلة عن الحصص األخرى، عىل مقدم الخدمة 

ولكن مع إدماجها يف نهاية املطاف يف الصفقة.

بالتنسيق  التوأمة  إطار  يف  األوروبيني  الخرباء  تقييم  للمرشوع، حسب  الرئيسية  والخصائص 

مع املهندسني املغاربة يف قسم نظم املعلومات واملسؤولني املاليني األوروبيني واملغاربة، هي كالتايل:
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من حيث املواعيد والجدول الزمني: من 18 إىل 24 شهرا )حسب مختلف املراحل(؛  -

بالنسبة  شخص  لكل   / يوما   750 إىل   500 من  إنجازه:  الواجب  العمل  كمية  حيث  من   -

للربمجة؛

-  من حيث التكلفة: تقدر بني 000 275 و 000 475 أورو »تكلفة فرنسا«  مع تحويلها إىل   

»تكلفة املغرب« بالدرهم، ومن املتوقع أن تكون بني 4 و 6 مليون درهم؛

-  من حيث الخيارات اإلسرتاتيجية: الربامج والتقنيات القابلة لإلتقان من قبل الفرق الداخلية 

يف قسم نظم املعلومات ومديرية الجريدة الرسمية. 

من حيث جودة إيواء املعطيات: سالمة النظام ، وحجمه، وإمكانيات تطوره وتنميته.  -

4.4 املعلومات القانونية ونرش القانون 

واملتمثل يف  الرسمية  الجريدة  ملديرية  كبريا  نجاحا  الرسمية   باملطبعة  الرقمي  التحول  يعد 

الفني  والتوجيه  واالستشارات  جهة،  من  موظفيها  وتدريب  وبرمجيات  معلوماتية  تجهيزات  اقتناء  

املقدم يف إطار مرشوع التوأمة من جهة أخرى. وتطلبت هذه العملية عىل التوايل، إىل جانب الدعم 

طلبات  وتنظيم  الالزمة،  والربمجيات  املعدات  تحديد  التوأمة،  إطار  يف  األوروبيني  للخرباء  التصوري 

النرش  برنامج  عىل  الرسمية  الجريدة  مديرية  موظفي  وتدريب  وتركيبها  املعدات  واقتناء  العروض 

مبساعدة الحاسوب InDesign، وتسيري مرحلة تجريب اإلعداد الرقمي والطباعة، وأخريا، وضع مساطر 

.OPEN لواجهة مؤقتة بني األمانة العامة للحكومة ومديرية الجريدة الرسمية يف انتظار تفعيل نظام

أما اليوم، فقد تم االنتهاء متاما من طبعات »القوانني واملراسيم« بالجريدة الرسمية،  باللغتني 

بالنسبة للمستخدمني  الرقمي، مام يسهل بكثري  العربية والفرنسية، وتم طبعها وتوزيعها يف شكلها 

عمليات البحث واستخدام النصوص القانونية واملراسيم املنشورة عىل موقع األمانة العامة للحكومة ، 

كام تدل عىل ذلك الزيادة يف عدد الزيارات لهذا املوقع املسجلة عقب إطالق النرش الرقمي.

انطالقا من هذه األسس، فإنه يتعني، عىل املدى القصري، مواصلة تحديث املطبعة الرسمية، 

من خالل إنجاز التدابري التالية التي تم التخطيط لها بالفعل أو العزم عىل مبارشتها من لدن مديرية 

املطبعة الرسمية:

األوروبيني،  الخرباء  مع  دراسته  تتم  امللفات  وازدواجية  احتياطية  نسخ  لحفظ  نظام  وضع   -
والسيام اإلسبان منهم؛

- متابعة املسح الضويئ لنرشة اإلعالنات القانونية؛
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- إنشاء، إذا لزم األمر ذلك، موقع للمطبعة الرسمية عىل شبكة اإلنرتنت؛

- إنشاء شبكة داخلية آمنة لتسهيل العمل التعاوين؛

مجايل  يف  الرسمية  املطبعة  مديرية  أعوان  لفائدة  التكوين  واستكامل  للتكوين  برنامج  بدء   -

املعلوميات واللغات.

- االستمرار يف تأهيل محالت مديرية املطبعة الرسمية ؛

- املرور إىل إلزامية تسليم النصوص يف صيغتها غري الورقية من قبل الوزارات.

وعىل املدى الطويل، سيكون من الرضوري الرشوع يف ورش تحيني وتدوين النصوص القانونية 

الكلمة  معنى  بكل  القانون  نرش  عملية  تستجيب  حتى  منه  بد  ال  ممرا  يشكل  والذي  والتنظيمية، 

الحتياجات املستخدمني.

5. االستنتاجات

لقد ساعد مرشوع التوأمة عىل املساهمة يف إرساء أسس متينة ملتابعة عملية تحديث األمانة 

العامة للحكومة، وتعزيز قدراتها املؤسسية والتنظيمية والعملية.

العمل  ثقل  فيه  سيعرف  وقت  يف  األسس  هذه  عىل  والبناء  املكاسب  هذه  توطيد  ويتعني 

صياغة   من  االنتهاء  نتيجة  كله  وذلك  املنظور،  املستقبل  يف  مستمرا  تزايدا  والتنظيمي  الترشيعي 

النصوص املطبقة للدستور، واألوراش اإلصالحية العديدة الجارية حاليا، ومشاريع التقارب التنظيمي 

مع االتحاد األورويب والتي سيرشع فيها إعامال لاللتزامات الدولية للمملكة.

ومام ال شك فيه، أن التحديث ميكن أن يتم بشكل أرسع وأكرث أمانا لو كان بإمكان األمانة 

العامة للحكومة واملطبعة الرسمية االستفادة، فيام يتعلق بكل املشاريع والتدابري املذكورة أعاله أو 

جزء منها،  من مساعدات ومواكبة خارجية عىل شكل دعم تقني أو مساعدة مالية أو هام معا.

 وقد يتسنى نجاز معظم هذه األعامل من لدن األمانة العامة للحكومة واملطبعة الرسمية مع 

االستعانة مبواكبة خفيفة من النوع الذي يتوفر عادة يف إطار التعاون الثنايئ. ومع ذلك، مثة شقان قد 

يتطلبان مساهامت يف مجال الخربة التقنية وتغطية مالية أكرب.

العامة  األمانة  فيه  تحتاج  والذي  املستمر  التكوين  واستكامل  التكوين  بورش  األمر  يتعلق   -
لالحتياجات، ووضع  تحليل  ، إلجراء  استشارة خارجية  االستفادة من  إىل  بالتأكيد  للحكومة 

مخطط للتكوين واستكامل التكوين  ميتد عىل عدة سنوات وتحديد املوارد البرشية املحتمل 

بروز الحاجة إليها قصد توفري التكوينات  بالجودة املطلوبة.
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إىل  حجمه  نظرا  القانونية OPEN فهو  للنصوص  الورقية  املعالجة غري  فيام يخص مرشوع   -

وتعقيده، يتطلب متويال أكرب ، وكذا مستوى عال من الخربة يف إدارة املشاريع. وبالنظر إىل 

أثره املتوقع، من حيث أمن العملية الترشيعية والتنظيمية، والفعالية يف إنجاز العمل باألمانة 

باملساعدة  االستعانة  عىل  األمر،  لزم  إذا  قادرا،  املرشوع  يكون  أن  ينبغي  للحكومة،  العامة 

التقنية الدولية، وإن اقتىض الحال عىل متويل متعدد األطراف.
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 التكوين األسايس واملستمر

فكام اليخفى عىل أحد الدور املهم الذي يلعبه التكوين األسايس والتكوين املستمر ، يف الرقي 

باملستوى املعريف واملهني للموظف، فهو يشكل دعامة أساسية لتنمية القدرات املهنية ومواكبة التطور 

الكبري الذي أصبحت تعرفه املهن والوظائف،ملسايرة متطلبات العرص املتطورة باستمرار ، واملتغريات 

والتحوالت العميقة التي يعرفها املجتمع عىل جميع املستويات. لذلك يتحتم عىل اإلدارة مسايرة هذه 

التحوالت واالهتامم بتكوين املوارد البرشية تكوينا أساسيا ومستمرا، وتحفيزها لتطوير قدراتها للرفع 

من جودة وفعالية األعامل التي تقوم بها.

ويف هذا اإلطار، ولضامن اضطالع املوارد البرشية باألمانة العامة للحكومة باملهام املوكولة إليها 

بكفاءة وحرفية ومهنية عالية، فقد تم نهج اختيار أسلوب التكوين املستمر بالنسبة للموظفني املزاولني 

والتكوين األسايس بالنسبة للموظفني الجدد، وذلك للرفع من جودة األداء. 

تم تلقني تكوين شامل مبا فيه الكفاية للمستشارين القانونيني لإلدارات املعينني حديثا، موجه 

التكوين،  توجيه شق من هذا  تم  مهنية. كام  بطريقة  القانونية  الصياغة  تقنيات  إتقان  نحو  أساسا 

املخصص لتقنيات البحث الوثائقي واألرشفة،  لفائدة الوثائقيني ومستخدمي األرشيف باألمانة العامة 

للحكومة.

برمجية  بواسطة   املعلوماتية  الربمجة  حول  خاص  تكوين  تنظيم   تم  ذلك،  عىل  وعالوة 

شاربوينت   )Sharepoint(  للمهندسني التابعني لقسم نظم املعلومات. 

ومع ذلك، يجب أال يقترص هذا التكوين ملستخدمي األمانة العامة للحكومة عىل هذه العنارص، 

 والتي تدخل ضمن التكوين املهني األويل )املستشارون القانونيون لإلدارات املتدربون والوثائقيون(،

 أو تستجيب لحاجيات خاصة يستلزمها تنفيذ عملية الرقمنة.

وعىل املدى القصري واملتوسط، تعتزم األمانة العامة للحكومة وضع سياسة للتكوين واستكامل 

التكوين املستمر، عىل أساس برامج سنوية، وموجهة لجميع فئات املوظفني حسب تخصصاتهم.

وقد يتضمن هذا التدريب:

- تكوينات »مهنية«، تسمح لألعوان بتحيني وتطوير املعارف والتقنيات يف اختصاصاتهم )من 

الناحية القانونية ويف التقنية املعلوماتية والوثائقية واإلدارية(.

- تكوينات »أفقية« تهم جميع فئات األطر: اللغات األجنبية، وتقنيات الكمبيوتر وتقنيات 

الفعالية الشخصية للمستخدمني )مثل تدبري الوقت، وإدارة الفريق، وإدارة املشاريع(. 
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 النهوض باألعامل االجتامعية 

لفائدة موظفي األمانة العامة للحكومة

لربنامج عملها،  للحكومة  العامة  األمانة  االجتامعية ملوظفي  األعامل  تنفيذ جمعية  إطار  يف 

تم خالل العرشة األشهر األوىل من سنة 2015 القيام مبجموعة من املشاريع والربامج املندرجة ضمن 

الخدمات التي تقدمها الجمعية لفائدة املنخرطات واملنخرطني. وقد همت هذه الخدمات مجاالت 

التغطية الصحية وبعض الخدمات االجتامعية العينية وخدمات املساعدة اإلدارية والخدمات الرتفيهية، 

باإلضافة إىل خدمات أخرى.

ويف هذا السياق، واصلت الجمعية تقديم الخدمات االجتامعية لفائدة سائر موظفي األمانة 

العامة للحكومة مبختلف درجاتهم، ويتعلق األمر مباييل:

- منحة التمدرس )500 درهم لكل طفل متمدرس(؛

- منحة عيد األضحى )1000 درهم لكل منخرط(؛

- منحة الوالدة )1000 درهم عن كل والدة(؛

- منحة التعزية عند الوفاة )1000 درهم(؛

- منحة الزواج )5000 درهم(؛

- منحة الحج؛  

- دعم متابعة دروس اللغات األجنبية لفائدة املنخرطني وأبنائهم )50 يف املائة من املصاريف(؛

- دعم مصاريف االستشفاء لفائدة املنخرطني وـزواجهم وأبنائهم )50 يف املائة من املصاريف(؛

- التأمني الصحي لجميع املوظفني وأزواجهم وأبنائهم فيام يخص نقل األموات ونقل املرىض 

.... )115 درهم لكل موظف  واإلسعاف والتأمني الدويل املتعلقة بتأشرية السفر إىل الخارج 

كأساس ......

اإلدارية من  املساعدة  الصحية عىل تطوير منظومة  التغطية  الجمعية، يف مجال  كام تسهر 

خالل ربط االتصال بالجهات املعنية لترسيع وترية حصول املنخرطني عىل موافقة الصندوق الوطني 

ملنظامت االحتياط االجتامعي من أجل تحمل مصاريف االستشفاء والعالج والعمليات الجراحية.

كام تم إحداث الوحدة والتعاقد مع ممرضة بصفة دامئة، ومع بعض األطباء املتخصصني بعد 

أن تم الحصول عىل الرتاخيص القانونية الالزمة.
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إحداثها  تم  التي  الجمعية  مبقر  املقدمة  الطبية  باالستشارات  الخاصة  الوحدة  أن  كام   

ووتزويدها باملعدات واملستلزمات الرضورية )اقتناء جهاز تخطيط القلب )ECG( – أدوية – معدات 

تتبع  خالل  من  املرىض  املنخرطني  لفائدة  منتظمة  يومية  يصفة  خدمات  تقدم   ).... مختلفة  طبية 

حاالتهم الصحية، حيث تم والتعاقد مع ممرضة بصفة دامئة، ومع بعض األطباء املتخصصني بعد أن 

تم الحصول عىل الرتاخيص القانونية الالزمة.

وللتذكري، فقد تم يف إطار تنفيذ برنامج الجمعية عقد اتفاقيات مع 3 مصحات خاصة من أجل 

متكني املنخرطني من االستفادة من خدمات استشفائية متنوعة ويف جميع التخصصات.

االستشفاء  لتكاليف  تغطية  من  وأبناؤهم  وأزواجهم  املنخرطون  يستفيد  السياق  نفس  ويف 

باملصحات الخاصة بنسبة 50 يف املائة من املبلغ اإلجاميل عىل عاتق املريض بعد اسرتجاع مصاريف 

التكفل من الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي.

ويف إطار أنشطتها كذلك، وطبقا التفاقيات مربمة من جهة مع مؤسسة األعامل االجتامعية 

ومراكز  الريايض  النادي  يقدمها  التي  الخدمات  من  املنخرطون  يستفيد  الوزارات،  إحدى  ملوظفي 

، تنظيم ندوات ولقاءات، االصطياف...(،   الرتفيهية والرياضية  النادي  لها )أنشطة  التابعة  االصطياف 

ومن جهة أخرى مع أحد الفنادق من فئة خمس نجوم لالستفادة بأسعار تعاقدية من الخدمات التي 

تقدمها.

ولتوفري وسائل النقل للموظفني لنقلهم من مقرات سكناهم إىل اإلدارة، تم اقتناء سيارة نفعية 

تسع لـ 18 راكبا، لتعزيز ترسانة النقل التي تتوفر عليها الجمعية واملتكونة من 5 سيارات، يستفيد 

منها حوايل 100 منخرط.

كام أنه تم تكريم عدد من املوظفني الذين أحيلوا إىل التقاعد، تنويها مبجهوداتهم واألعامل 

التي قدموها لإلدارة، وبلغ عدد املحتفى بهم برسم السنة الفارطة:  6 متقاعدين.
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النصوص القانونية املتعلقة

باألمانة العامة للحكومة

ظهري رشيف بتاريخ 25 ربيع الثاين 1375

)10 دجنرب 1955( تحدث مبوجبه كتابة عامة للحكومة

)ج. ر. بتاريخ 17 يرباير 1956(

الفصل األول :

تشتمل رياسة حكومة جاللتنا عىل كتابة عامة.

الفصل الثاين :

يرأس الكتابة العامة ويسري شؤونها كاتب عام للحكومة يعني بظهري رشيف ويخضع الكاتب 

تحت  تنعقد  التي  الوزارية  املجالس  جلسات  ويحرض  الحكومة  رئيس  لسلطة  مبارشة  بصفة  العام 

رياستنا ومجلس الوزراء.

بتاريخ 25 جامدى  الظهري الرشيف رقم 1-61-306  الفريد من  بالفصل  الفقرة 5  )أضيفت 

الثانية 1381 )4 دجنرب 1961(( : وميكن أن يعهد إليه مبوجب مرسوم بالقيام بالنيابة عن أحد أعضاء 

الحكومة.

الفصل الثالث :

تشتمل الكتابة العامة يف رياسة الوزارة عىل املصالح الرضورية لعمل الحكومة ولتنسيق نشاط 

ومجالس  الوزارية  املجالس  جلسات  وكتابة  بتنظيم  مكلفة  والكتابة  خاص  بوجه  الوزارات  مختلف 

الوزراء كام هي مكلفة بجمع ودراسة القضايا املعروضة عىل رئيس الحكومة للبث أو النظر فيها.
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الفصل الرابع :

سيحدد ظهري يصدر فيام بعد رشوط تطبيق ظهرينا الرشيف هذا كام سيقرر ماهية مصالح 

الكتابة العامة للحكومة ونظامها.

مرسوم رقم 2.09.677 صادر يف 4 جامدى اآلخرة 1431 )19 ماي 2010( يتعلق بتنظيم األمانة 

العامة للحكومة

الوزير األول،

بناء عىل الدستور والسيام الفصلني 47 و 63 منه ؛

وعىل الظهري الرشيف الصادر يف 25 من ربيع اآلخر 1375 )10 ديسمرب 1955( بإحداث األمانة 

العامة للحكومة ؛

بتحديد  الصادر يف 29 من شوال 1426 )2 ديسمرب 2005(  املرسوم رقم 2.05.1369  وعىل 

قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري ؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 18 من ربيع األول 1431 )5 مارس 

،)2010

رسم ما ييل :

املادة 1

تشتمل األمانة العامة للحكومة، املحدثة بالظهري الرشيف املشار إليه أعاله الصادر يف 25 من 

ربيع اآلخر 1375 )10 ديسمرب 1955(، باإلضافة إىل ديوان األمني العام للحكومة، عىل :

ـ الكتابة العامة ؛

ـ املفتشية العامة للمصالح اإلدارية ؛

ـ املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية التي تضم :

* مديرية الترشيع والتنظيم ؛

* مديرية الدراسات واألبحاث القانونية ؛
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* مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين.

ـ مديرية املطبعة الرسمية ؛

ـ مديرية الجمعيات ؛

ـ مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية ؛

ـ مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

املادة 2

ميارس الكاتب العام، تحت سلطة األمني العام للحكومة، االختصاصات املسندة إليه مبوجب 

املرسوم رقم 2.93.44 الصادر يف 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( يف شأن وضعية الكتاب العامني 

للوزارات. كام يسهر، عالوة عىل ذلك، عىل إعداد وتتبع جداول أعامل املجالس الحكومية واملجالس 

الوزارية ومحارض اجتامعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة قصد عرضها عىل جاللة امللك ليضع 

عليها خامته الرشيف.

املادة 3

تضطلع املفتشية العامة للمصالح اإلدارية مبهمة إخباراألمني العام للحكومة، الذي ترتبط به 

مبارشة، بكل ما يتصل بسري املصالح وبالنظر يف الطلبات املوكولة إليها. كام تقوم، بناء عىل طلب منه، 

بأعامل التفتيش والتحقيق والدراسات واملراقبة والتدقيق. وتحرر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها 

عىل األمني العام للحكومة.

املادة 4

بإعداد  املتعلقة  األعامل  تنسيق  القانونية مبهمة  والدراسات  للترشيع  العامة  املديرية  تقوم 

وصياغة مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية.

وتسهر عىل تنفيذ السياسة الحكومية يف ما يتعلق بتدوين النصوص الترشيعية والتنظيمية 

وتحيينها.

وتتوىل لهذه الغاية :

ـ القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانني واألنظمة للتحقق من مطابقتها 

ألحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
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ـ القيام، إن اقتىض األمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التي ال تدخل 

يف اختصاص قطاع وزاري معني ؛

ـ القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير األول أو السلطات الحكومية 

وسائر اإلدارات العمومية إىل األمني العام للحكومة ؛

ـ إنجاز الرتجمة الرسمية للنصوص الترشيعية والتنظيمية ؛

والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  بتدوين  املعنية،  الوزارية  القطاعات  مع  باتصال  القيام،  ـ 

والعمل عىل تحيينها وتبسيطها قصد جعلها يف متناول العموم ؛

ـ القيام بالدراسات واألبحاث القانونية املتصلة مبختلف مجاالت العمل الترشيعي ؛

ـ تقديم االستشارات القانونية املتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضامن القروض، بطلب 

من الحكومة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

ـ إعداد وثائق االنضامم أو املصادقة، حسب كل حالة عىل حدة، عىل االتفاقيات الدولية التي 

تربمها اململكة املغربية ؛

ـ إعداد املذكرات القانونية املتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم 

دستورية بعض مشاريع أو مقرتحات القوانني التي يوافق عليها الربملان، وكذا إعداد مذكرات جواب 

الحكومة املتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء الربملان.

املادة 5

تتوىل مديرية املطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعامل 

الطبع لحساب اإلدارات العمومية.

املادة 6

التي  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  السهر عىل تطبيق  الجمعيات مبهمة  تضطلع مديرية 

تضبط، بوجه عام، الحق يف تأسيس الجمعيات.

وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :

وذلك  بالجمعيات،  املتعلقة  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  وتطبيق  إعداد  عىل  السهر  ـ 

بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
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ـ منح رخص التامس اإلحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطالع رأي اللجنة املكلفة 

بدراسة الطلبات املقدمة لهذه الغاية ؛

ـ تلقي طلبات االعرتاف بصفة املنفعة العامة املقدمة من قبل الجمعيات الراغبة يف ذلك، 

ودراستها وعرضها عىل أنظار الوزير األول للبت فيها ؛

التي تقوم بها الجمعيات لدى األمني العام للحكومة بشأن املساعدات  ـ تلقي الترصيحات 

املالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية ؛

ـ وضع منظومة إعالمية وطنية خاصة بالجمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية.

املادة 7

تضطلع مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية مبهمة السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية 

والتنظيمية التي تضبط مزاولة املهن املنظمة التي تدخل يف مجال اختصاص األمانة العامة للحكومة 

وتنظيم الهيئات املهنية املتعلقة بها.

وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :

املهنية  والهيئات  املنظمة  باملهن  املتعلقة  الترشيعية  النصوص  وتطبيق  إعداد  السهر عىل  ـ 

املتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

ـ منح اإلذن مبزاولة املهن املنظمة التي تدخل يف مجال اختصاص األمانة العامة للحكومة؛

ـ منح اإلذن بفتح واستغالل وتسيري املؤسسات الصحية ومؤسسات املنتوجات الصيدلية.

املادة 8

األول  بالوزير  مبارشة  امللحقة  املصالح  إدارة  مهمة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  مديرية  تتوىل 

واألمانة العامة للحكومة.

املادة 9

طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 1369.05.2 الصادر يف 29 من شوال 1426 )2ديسمرب 2005( 

املشار إليه أعاله، تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات املشار إليها أعاله وتحدد اختصاصاتها 

بقرار لألمني العام للحكومة تؤرش عليه السلطتان الحكوميتان املكلفتان باملالية وبتحديث القطاعات 

العامة.



74

حصيلة عمل األمانة العامة للحكومة

املادة 10

العامة للحكومة خاضعة ملقتضيات املرسوم رقم  تظل لجنة الصفقات املحدثة لدى األمانة 

840.75.2 الصادر يف 27 من ذي الحجة 1395 )30 ديسمرب 1975(.

املادة 11

تنسخ مقتضيات املرسوم رقم 365.83.2 الصادر يف 7 جامدى األوىل 1405 )29 يناير 1985( 

املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.

املادة 12

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينرش يف الجريدة الرسمية، إىل األمني العام للحكومة ووزير 

االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم 

فيام يخصه.

وحرر بالرباط يف 4 جامدى اآلخرة 1431 )19 ماي 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 لألمني العام للحكومة رقم 2690.10 صادر يف 22 من محرم 1432 

) 28 ديسمرب 2010( بإحداث األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية لألمانة العامة 

للحكومة

األمني العام للحكومة،

الصادر يف 29 من شوال 1426)2 ديسمرب 2005( بشأن  بناء عىل املرسوم رقم 2.05.1369 

تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري؛

املتعلق  ماي 2010(   19( اآلخرة 1431  الصادر يف 4 جامدى  رقم 2.09.677  املرسوم  وعىل 

بتنظيم األمانة العامة للحكومة؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.832 الصادر يف 27 من ذي الحجة 1395 )30 ديسمرب 1975( بشأن 

املناصب العليا الخاصة مبختلف الوزارات، كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وعىل املرسوم رقم 2.75.864 الصادر يف 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976( املتعلق بنظام 

التعويضات املرتبطة مبزاولة املهام العليا مبختلف الوزارات،

قــرر مـا يـلـي :

املادة األوىل:

واملصالح  األقسام  القانونية  والدراسات  للترشيع  العامة  للمديرية  املكونة  املديريات  تضم 

التالية:

-1 مديرية 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؛
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- مصلحة قطاعات املال واألبناك والتأمينات؛

- مصلحة القطاعات االقتصادية؛

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 ؛

قسم قطاعات العدل والشؤون العقارية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية، ويضم:

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 ؛

-2 مديرية الدراسات واألبحاث القانونية وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية:

قسم الدراسات واالستشارات القانونية، ويضم:

مصلحة الدراسات واألبحاث القانونية؛

مصلحة االستشارات القانونية؛
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قسم قواعد املعطيات واليقظة القانونية، ويضم:

مصلحة قواعد املعطيات القانونية؛

مصلحة اليقظة القانونية؛

مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين، وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية:

قسم الرتجمة القانونية، ويضم:

مصلحة النصوص الترشيعية؛

مصلحة النصوص التنظيمية؛

مصلحة املراجعة اللغوية؛

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

»مصلحة  تسمى  القانونية  والدراسات  للترشيع  العامة  باملديرية  ملحقة  مصلحة  تحدث 
التنسيق والتتبع«.

املادة 3

األقسام  من  مستقلة،  بصفة  مسريا  للدولة  مرفقا  بصفتها  الرسمية،  املطبعة  مديرية  تتكون 
واملصالح التالية:
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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.

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 :
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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:

املصالح 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؛
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مصلحة التخزين وتدبري املعدات والبنايات.

املصالح 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.
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املادة 8

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نرش املرسوم رقم 2.09.677 

بهذه  للحكومة  العامة  األمانة  بتنظيم  املتعلق  )19 ماي 2010(  اآلخرة 1431  الصادر يف 4 جامدى 

الجريدة.

وحرر بالرباط يف 22 من محرم 1432 ) 28 ديسمرب 2010(

اإلمضاء : إدريس الضحاك
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مرسوم رقم 2.97.1039 صادر يف 27 من رمضان 1418 )26 يناير 1998( بإحداث هيئة 

للمستشارين القانونيني لإلدارات لدى األمانة العامة للحكومة.

الوزير األول،

بناء عىل الظهري الرشيف الصادر يف 25 من ربيع اآلخر 1375 )10 ديسمرب 1955( بإحداث 

األمانة العامة للحكومة ؛

وعىل الظهري الرشيف رقم 1.58.008 الصادر يف 4 شعبان 1377 )24 فرباير 1958( يف شأن 

النظام العام للوظيفة العمومية والسيام الفصول 23 و27 و31 منه ؛

وبعد االطالع عىل املرسوم رقم 2.83.365 بتاريخ 7 جامدى األوىل 1405 )29 يناير 1985( 
املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة والسيام املادة 2 منه ؛ 1

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املجتمع يف 18 من رمضان 1418 )17 يناير 1998(،

رسم ما ييل :

الفـصـل األول

أحكام عـامة

املادة 1

القانونيني لإلدارات تحدد مهامهم  للمستشارين  للحكومة هيئة  العامة  األمانة  تحدث لدى 

ورشوط توظيفهم وترقيتهم يف الدرجة والرتبة وفقا ألحكام هذا املرسوم.

املادة 2

يعهد إىل املستشارين القانونيني لإلدارات تحت سلطة األمني العامة للحكومة باملهام التالية:

من  التحقق  قصد  واألنظمة  القوانني  مشاريع  جميع  بدراسة  القانونية  الوجهة  من  القيام، 

مطابقتها ألحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر 

بالخصوص عىل التقيد مببدأ الفصل بني املجال الترشيعي واملجال التنظيمي املحدد يف الدستور ؛

القيام إن اقتىض األمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التي ال تدخل يف 
1–غري تنظيم األمانة العامة للحكومة مبوجب املرسوم رقم 2-09-677 الصادر يف 4 جامدى اآلخرة 1431 )19 ماي 2010(
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اختصاص وزارة معينة ؛

بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير األول أو السلطات الحكومية األخرى إىل األمني 

العامة للحكومة ؛

الترشيعية  النصوص  تدوين وتبسيط  بدراسة وإعداد  املعنية  الوزارات  باتصال مع  االهتامم 

والتنظيمية قصد جعلها أكرث من ذي قبل يف متناول العموم بوجه عام والفاعلني بوجه خاص ؛

والتنظيم  الترشيع  مجاال  يعرفها  التي  الحديثة  التطورات  يف  وتأمل  بحث  دراسة  كل  إجراء 

والتي من شأنها أن تساعد عىل تحرير تقارير تقييمية يف املجال املقصود ؛

القيام بوصفهم مندوبني للحكومة مبؤازرة السلطات الحكومية حني دراسة مشاريع القوانني 

من لدن اللجان الربملانية الدامئة متى طلبت هذه السلطات ذلك.

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.

ويحدد عدد املستشارين القانونيني لإلدارات مبرسوم يتخذ باقرتاح من األمني العام للحكومة 

بعد استطالع رأي الوزير املكلف باملالية2.

املادة 4

يحدد عىل النحو التايل الرتتيب التسلسيل لألرقام االستداللية املنفذة للمستشارين من الدرجة 

الثانية :

الرتبة األوىل ........................................ الرقم االستداليل 336

الرتبة الثانية ......................................... الرقم االستداليل 374

2- املرسوم رقم 2-98-191 الصادر يف 25 من شوال 1418 )23 فرباير 1998( بتحديد عدد املستشارين القانونيني لإلدارات، املغري مبوجب 

املرسوم رقم 2-09-679 الصادر يف 20 من محرم 1431 )6 يناير 2010(.
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الرتبة الثالثة ......................................... الرقم االستداليل 408

الرتبة الرابعة ........................................ الرقم 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

تشتمل درجة مستشار قانوين من الدرجة األوىل عىل ست رتب تخصص لها األرقام االستداللية 

الحقيقية التالية :

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

املادة 6

األرقام  لها  تخصص  رتب  أربع  عىل  االستثنائية  الدرجة  من  قانوين  مستشار  درجة  تشتمل 
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االستداللية الحقيقية التالية :

الرتبة األوىل ........................................ الرقم االستداليل 870

الرتبة الثانية ......................................... الرقم االستداليل 890

الرتبة الثالثة ......................................... الرقم االستداليل 910

الرتبة الرابعة ....................................... الرقم االستداليل 940

الفصل الثاين

توظيف وترقية املستشارين القانونيني لإلدارات

املادة 7

مارس   26(  1431 اآلخر  ربيع   9 يف  الصادر   2.09.678 رقم  باملرسوم  وتتميمها  تغيريها  )تم 

2010( -املادة األوىل، وتغيريها باملرسوم رقم 2.13.391 الصادر يف 28 من جامدى اآلخرة 1434 )9 

ماي 2013(–املادة األوىل(

يوظف املستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح يف مباراة يشارك فيها املرتشحون 

الحاصلون عىل:

- الدكتوراه يف الحقوق أو دبلوم معرتف مبعادلته لها ؛

- دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املعمقة أو املاسرت أو املاسرت املتخصص يف الحقوق أو 

دبلوم معرتف مبعادلته إلحدى هذه الشهادات واملتوفرين عىل خمس سنوات، عىل األقل، من الخدمة 

العمومية الفعلية يف إطار مرتب يف سلم األجور رقم 11 أو يف إطار معترب يف حكمه.

املادة 8

مارس   26(  1431 اآلخر  ربيع   9 يف  الصادر   2.09.678 رقم  باملرسوم  وتتميمها  تغيريها  )تم 

2010(–املادة األوىل، وتغيريها باملرسوم رقم 2.13.391 الصادر يف 28 من جامدى اآلخرة 1434 )9 

ماي 2013(–املادة األوىل(.

ال ميكن أن يشارك يف مباراة التوظيف املستشارون القانونيون املتدربون الذين تم حذفهم من 

هيئة املستشارين القانونيني.
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املادة 9

)تم تغيري وتتميم الفقرة األوىل منها باملرسوم رقم 2.09.678 الصادر يف 9 ربيع اآلخر 1431 

)26 مارس 2010(-املادة األوىل(.

املادة 7 أعاله  الذين تم توظيفهم وفق الرشوط املحددة يف  القانونيون  يقيض املستشارون 

برنامجه  يحدد  والتطبيقي  النظري  املستوى  عىل  قانونيا  تكوينا  خالله  يتلقون  سنتني  مدته  تدريبا 

وكيفيات تنظيمية بقرار لألمني العام للحكومة.

هذا  يف  منهم  الناجحون  ويرسم  املهنية.  لألهلية  امتحان  يف  التدريب  إثر  عىل  ويشاركون 

االمتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.

وفيام يخص املستشارين القانونيني املتدربني غري الناجحني يف امتحان األهلية املهنية، ميكن إما 

إرجاعهم إىل أطرهم األصلية إن كانوا منتمني لإلدارة من قبل وإما إعفاؤهم.

أما املستشارون القانونيون املنتمون ألحد أطر املوظفني فيعاد ترتيبهم بعد الرتسيم يف الرتبة 

املنفذ لها رقم استداليل يساوي رقمهم االستداليل أو يفوقه مبارشة.

املادة 10

مارس   26(  1431 اآلخر  ربيع   9 يف  الصادر   2.09.678 رقم  باملرسوم  وتتميمها  تغيريها  )تم 

2010(–املادة األوىل، وتغيريها باملرسوم رقم 2.13.391 الصادر يف 28 من جامدى اآلخرة 1434 )9 

ماي 2013(–املادة األوىل(.

تحدد رشوط وكيفية وبرنامج املباراة وامتحان األهلية املهنية املنصوص عليها يف املواد 7 و9 

و11 و12 من هذا املرسوم بقرار يصدره األمني العام للحكومة بعد استطالع رأي السلطة الحكومية 

املكلفة بالوظيفة العمومية.

املادة 11

مارس   26(  1431 اآلخر  ربيع   9 يف  الصادر   2.09.678 رقم  باملرسوم  وتتميمها  تغيريها  )تم 

2010( -املادة األوىل، وتغيريها باملرسوم رقم 2.13.391 الصادر يف 28 من جامدى اآلخرة 1434 )9 

ماي 2013(–املادة األوىل(.
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ميكن أن يعني يف الدرجة األوىل :

- عن طريق االختيار بعد التقييد يف جدول الرتقية، املستشارون القانونيون من الدرجة الثانية 

البالغون الرتبة السابعة عىل األقل واملثبتون توفرهم عىل خمس سنوات من األقدمية بهذه الصفة؛

باألقدمية  سنتني،  ويحتفظون يف حدود  الدرجة  من  األوىل  الرتبة  يف  باألمر  املعنيون  ويعني 

املكتسبة يف رتبتهم القدمية إذا وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.

- عىل إثر مباراة من بني :

األساتذة الباحثني يف الحقوق املنتمني عىل األقل إلطار أساتذة التعليم العايل املساعدين من 

الدرجة »ب« ؛

املوظفني املنتمني عىل األقل إلطار مرتب يف سلم األجور رقم 11 أو إلطار معترب يف حكمه 

والحاصلني عىل إحدى الشهادات يف الحقوق التي تسمح بالتوظيف يف اإلطار املذكور واملثبتني قضاء 

12 سنة من الخدمة يف هذا اإلطار.

ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الدرجة األوىل برقم استداليل يساوي أو يفوق مبارشة 

الرقم االستداليل الذي كان لهم يف إطارهم األصيل ويحتفظون باألقدمية املكتسبة يف رتبتهم األخرية إذا 

وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.

املادة 12

مارس   26( اآلخر1431  ربيع   9 يف  الصادر   2.09.678 رقم  باملرسوم  وتتميمها  تغيريها  )تم 

2010( -املادة األوىل(.

يلج الدرجة االستثنائية عن طريق االختيار املستشارون القانونيون من الدرجة األوىل املثبتون 

للرتقية  جدول  يف  أسامؤهم  واملدرجة  األقل  عىل  سنوات  أقدمية خمس  عىل  توفرهم  الصفة  بهذه 

يحدده األمني العام للحكومة باعتبار أهليتهم املهنية وسلوكهم يف العمل.

ويعني املعنيون باألمر يف الرتبة األوىل من الدرجة االستثنائية ويحتفظون، يف حدود سنتني، 

باألقدمية املكتسبة يف رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.

ميكن أن يعني يف الدرجة االستثنائية، بعد االنتقاء، يف حدود خمس عدد املستشارين القانونيني 

لإلدارات املحدد يف املرسوم رقم 2.98.191 الصادر يف 25 من شوال 1418 )23 فرباير 1998( كام تم 

تغيريه :
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األساتذة الباحثون املنتمون عىل األقل إلطار أساتذة التعليم العايل من الدرجة »ب« الحاصلون 

عىل دكتوراه الدولة أو الدكتوراه يف الحقوق واملثبتون قضاء 20 سنة عىل األقل من الخدمة العمومية 

الفعلية؛

املوظفون املنتمون إىل إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها االستداليل يف الرتبة األوىل 

870 الحاصلون عىل إحدى الشهادات العليا يف الحقوق، واملثبتون قضاء 20 سنة عىل األقل من الخدمة 

العمومية الفعلية.

ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الرتبة التي يساوي رقمها االستداليل أو يفوق مبارشة 

الرقم االستداليل الذي كان لهم يف إطارهم األصيل. ويحتفظون، يف حدود سنتني، باألقدمية املكتسبة يف 

رتبتهم القدمية إذا تم تعيينهم يف رقم استداليل معادل.

املادة 13

تتم الرتقية من رتبة إىل أخرى يف درجة مستشار قانوين من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم 

1 امللحق بهذا املرسوم.

املادة 14

وفقا  األوىل  الدرجة  من  القانونيني  املستشارين  إىل  بالنسبة  أخرى  إىل  رتبة  من  الرتقية  تتم 

لألنساق التالية:

النسق الرسيع : سنتان ؛

النسق املتوسط: سنتان ونصف ؛

النسق البطيء: ثالث سنوات.

املادة 15

تحدد بسنتني مدة الرتقية من رتبة إىل أخرى بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة 

االستثنائية.

املادة 16

يتم تعيني املستشارين القانونيني لإلدارات وترسيمهم وترقيتهم يف الرتبة والدرجة بقرار لألمني 

العام للحكومة.
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املادة 17

ميارس املستشارون القانونيون لإلدارات من الدرجتني الثانية واألوىل املهام املسندة إليهم بهذا 

املرسوم داخل أقسام للدراسات واألبحاث.

الفصل الثالث

نظام التعويضات

املادة 18

يستفيد املستشارون القانونيون لإلدارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطري وتعويض 

عن التمثيل وتعويض عن السكن.

ويستفيد املستشارون القانونيون من الدرجة االستثنائية عالوة عىل ذلك من إعانة استثنائية.

وتحدد املبالغ الشهرية للتعويضات املشار إليها أعاله يف الجدول رقم 2 امللحق بهذا املرسوم.

املادة 19

تؤدى التعويضات املنصوص عليها يف املادة 18 أعاله يف نهاية كل شهر.

والميكن أن يجمع بينها وبني أية تعويضات أو مكافآت كيفام كان نوعها ما عدا التعويضات 

العائلية والتعويضات عن املصاريف.

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 :

كانت لهم صفة مكلفـني مبهمة لدى الوزير األول وكانوا يضطلعون باملهام املحددة يف املادة 

2 أعاله ؛
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كانوا يزاولون املهام املذكورة منذ عرش سنوات عىل األقل والسيام بصفة مكلفني بالدراسات 

وحاصلني عىل إجازة يف الحقوق منذ ما ال يقل عن 15 سنة.

و ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية املقررة للمعنيني باألمر يف الهيئة الجديدة 

أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم يف تاريخ إدماجهم.

رأي  استطالع  بعد  للحكومة  العام  األمني  يصدره  بقرار  املادة  هذه  تنفيذ  إجراءات  وتتخذ 

الوزيرين املكلفني باملالية والشؤون اإلدارية.

املادة 21

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية وينسخ جميع األحكام املنافية ملا 

ورد فيه إىل وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية 

والعالقة مع الربملان واألمني العام للحكومة كل واحد منهم فيام يخصه.

وحرر بالرباط يف 27 من رمضان 1418 )26 يناير 1998(

اإلمضاء : عبد اللطيف الفياليل

وقعه بالعطف :

وزير املالية والتجارة والصناعة

والصناعة التقليدية

اإلمضاء : ادريس جطو

وزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية

والعالقة مع الربملان

اإلمضاء : املصطفى ساهل

األمني العام للحكومة

اإلمضاء : عبد الصادق ربيع



91

حصيلة عمل األمانة العامة للحكومة

الجـدول رقم 1

الرتقية يف الرتب بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة الثانية

النسق البطيءالنسق املتوسطالنسق الرسيعالرتب

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

سنة

سنة

سنتان

سنتان

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

3 سنوات ونصف

3 سنوات ونصف

3 سنوات ونصف

سنة

سنة

سنتان ونصف

سنتان ونصف

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

سنة

سنة

3 سنوات

3 سنوات ونصف

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات ونصف

4 سنوات ونصف

4 سنوات ونصف

4 سنوات ونصف

الجدول رقم 2 3

)تم تغيريه باملرسوم رقم 2.11.265 الصادر يف 28 من رجب 1432 )فاتح يوليو 2011(

نظام التعويضات املمنوحة للمستشارين القانونيني لإلدارات

)املبالغ الشهرية بالدرهم(

الدرجات

ابتداء من فاتح ماي 2011

التعويض 

الخاص

التعويض عن 

التأطري

التعويض عن 

التمثيل

اإلعانة 

االستثنائية

التعويض عن 

السكن

12.21323.5671.0002.9005.800الدرجة االستثنائية

5.670-6.74516.4951.000الدرجة األوىل

الدرجة الثانية:

من الرتبة السادسة إىل الرتبة 

االستثنائية

من الرتبة األوىل إىل الرتبة 

الخامسة

4.829

3.944

7.230

5.026

1.000

1.000

-

-

4.070

1.400

3–غري باملراسيم رقم 2-05-890 و2-08-578 و2-09-592 و 265-11-2
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قرار لألمني العام للحكومة رقم 2654.10 صادر يف 5 شوال 14 ( 1431 سبتمرب 

)2010بتحديد برنامج تكوين املستشارين القانونيني لإلدارات من الدرجة الثانية وكيفيات 

تنظيمه

األمني العام للحكومة،

بناء عىل املرسوم رقم 2.97.1039 الصادر يف 27 من رمضان 1418 )26 يناير )1998 بإحداث 

هيئة للمستشارين القانونيني لإلدارات لدى األمانة العامة للحكومة، كام وقع تغيريه وتتميمه وال سيام 

باملرسوم رقم 2.09. 678بتاريخ 9 ربيع اآلخر 1431 )26 مارس )2010،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

تطبيقا ملقتضيات املادة 9الفقرة األوىل من املرسوم رقم2.97.1039 الصادر يف 27 من رمضان 

القانونيون  املستشارون  يتلقاه  الذي  التكوين  يشتمل  أعاله،  إليه  املشار   1998( يناير   26(  1418

لإلدارات من الدرجة الثانية املتدربون عىل تكوين نظري وتكوين تطبيقي وتداريب وزيارات دراسية.

ويهدف التكوين املذكور، الذي تستغرق مدته سنتني، إىل متكني املعنيني باألمر من اكتساب 

النصوص  والتقنية الرضورية إلعداد وصياغة وتدوين  املهنية  األساسية واملؤهالت  القانونية  املعارف 

الترشيعية والتنظيمية وتحرير االستشارات القانونية و اإلملام بتقنيات التواصل.

املادة 2

متني  لغوي  تكوين  من  املعنيني  القانونيني  املستشارين  النظري عىل متكني  التكوين  ينصّب 

ومن التعمق يف مختلف ميادين املعرفة القانونية، وبصفة خاصة دراسة املفاهيم واملبادئ والنظريات 

وإعداد  القانوين  البحث  وتقنيات  املقارنة  القانونية  واألنظمة  القانون  فروع  مختلف  يف  القانونية 

وصياغة النصوص القانونية وتدوينها.

وينظم هذا التكوين يف شكل وحدات دراسية تحدد محاور كل واحدة منها والغالف الزمني 

وفريق  منسق  دراسية  وحدة  كل  عىل  ويرشف  القرار.  بهذا  امللحق  الربنامج  وفق  لها،  املخصص 

أساتذة جامعيني  للحكومة ومن  العامة  األمانة  يختارون من بني مسؤويل  املؤطرين  بيداغوجي من 

ومسؤولني إداريني وخرباء وطنيني ودوليني.
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املادة 3

ينصّب 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 

القانونية  االستشارات  وتحرير  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  مشاريع  إعداد وصياغة  ويف  قانونية 

واملشاركة يف أشغال اللجن املختصة بدراسة القضايا القانونية املعروضة عىل األمانة العامة للحكومة، 

وكذا إعداد دراسات ومذكرات وتقارير وأبحاث قانونية.

املادة 4

املؤسسات  ببعض  وكذا  العمومية  واملرافق  باإلدارات  الدراسية  والزيارات  التداريب  تجرى 

والهيئات الوطنية واألجنبية. ويتعني عىل املعنيني باألمر إعداد تقرير إثر كل تدريب أو زيارة دراسية.

املادة 5

يتم إنجاز برنامج التكوين وفق مناهج بيداغوجية حديثة تعتمد التناوب بني التكوين النظري 

املستشارين  لدى  القانونية  والقدرات  املهارات  تنمية  بهدف  تفاعيل  إطار  يف  التطبيقي  والتكوين 

القانونيني املتدربني وتأهيلهم للقيام باملهام واألعامل التي سيكلفون بها.

املادة 6

يعترب حضور املستشارين القانونيني املتدربني إجباريا يف جميع أنشطة التكوين، وتتم مراقبة 

من  اكتسبوه  وما  ومشاركتهم  نشاطهم  وتقييم  للمعارف  استيعابهم  مدى  وتتبع  وأدائهم  سلوكهم 

طريق  عن  وإما  شفاهية،  أو  كتابية  اختبارات  طريق  عن  إما  دورية  تقييامت  بواسطة  مؤهالت، 

تكليفهم بدراسة حاالت وإعداد ملفات قانونية محددة، وكذا عن طريق إعداد تقارير مكتوبة عن 

التداريب والزيارات الدراسية التي يقومون بها.

املادة 7

يتم التكوين املذكور باملعهد العايل لإلدارة وتحدد كيفيات تنظيمه واختيار املؤطرين وبرامج 

والتقييم  التتبع  وكيفيات  البيداغوجية،  واملواكبة  الدعم  وإجراءات  الدراسية  والزيارات  التداريب 

مبوجب اتفاق بني األمانة العامة للحكومة واملعهد العايل لإلدارة.

املادة 8

يتعني عىل كل مستشار قانوين متدرب أن يلتزم بقواعد االنضباط وحسن السلوك، أثناء فرتة 

التكوين، تحت طائلة تطبيق املقتضيات الترشيعية والتنظيمية التي يخضع لها املوظفون املتمرنون 

باإلدارات العمومية.
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املادة 9

تحدث لجنة للتتبع والتقييم بني األمانة العامة للحكومة واملعهد العايل لإلدارة، تسهر عىل 

تتبع تنفيذ االتفاق املشار إليه يف املادة 7 أعاله، واقرتاح كل تدبري من شأنه تحسني جودة التكوين 

وتحقيق األهداف املتوخاة منه.

ولهذه الغاية، تجتمع اللجنة املذكورة بكيفية دورية، وتنجز تقارير مرحلية للتقييم الدوري 

للتكوين، ترفعها إىل األمني العام للحكومة.

املادة 10

يوضع دفرت شخيص للتقييم خاص بكل مستشار قانوين متدرب عىل حدة، تسجل فيه مالحظات 

املؤطرين وحصيلة األعامل واألنشطة الدراسية والبحثية التي أنجزها املستشار املتدرب. ويوضع الدفرت 

املذكور رهن إشارة لجنة التتبع و التقييم.

املادة 11

ينظم  املتدربون،  القــانونيون  املستشارون  يجتازه  املهنية  لألهلية  بامتحان  التكوين  يختتم 

لفائدتهم طبقا ألحكام قرار األمني العام للحكومة رقم 946.02 الصادر يف 24 مـن ربيـع األول 1423 

)6 يونيو 2002 ( بشأن النظام الخاص بامتحان األهلية املهنية للمستشارين القانونيني لإلدارات من 

الدرجة الثانية.

املادة 12

يدخل هذا القرار، الذي ينرش يف الجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من 14 سبتمرب 2010

وحرر بالرباط يف 5 شوال 1431 )14 سبتمرب 2010(

اإلمضاء : إدريس الضحاك
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ملحق قرار األمني العام للحكومة رقم 2654.10 الصادر يف 5 شوال1431 ) 14 سبتمرب 2010 ( 

بتحديد برنامج تكوين املستشارين القانونيني لإلدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه.

برنامج تكوين املستشارين القانونيني

التكوين النظري

املحاورالوحدة الدراسية
الغالف الزمني

)بالساعات(

1
تذكري عام باملفاهيم 

األساسية للقانون

8 األنظمة القانونية الكربى 
4 القانون : أقسامه، مصادره، مبادؤه العامة 

4 مبادئ القانون الخاص والقانون العام 
8 األعامل القانونية 

2

القانون الدستوري 

املغريب : التاريخ-

املبادئ-املؤسسات

6 تاريخ القانون الدستوري املغريب 
9 الدستور املراجع لسنة 1996 : تقديم وتحليل 

12 املؤسسات الدستورية : اختصاصاتها ونظام عملها 

السلطة الترشيعية والسلطة التنظيمية : األسس 

الدستورية واالجتهاد القضايئ الدستوري 
 9

التكوين اللغوي3

24 قواعد اللغة العربية 
24 قواعد اللغة الفرنسية 

18 املصطلحات القانونية )العربية والفرنسية( 
66 اللغة االنجليزية أو االسبانية

18 تقنيات التواصل 

علم تقنيات الترشيع4

6 تراتبية القواعد القانونية وتطبيقاتها 
8 النصوص القانونية: تصنيفها وهيكلتها 

24 تقنيات إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية 
12 تقنيات التحرير القانوين 

14 املسطرة الترشيعية والعمل الربملاين 
8 التجارب األجنبية يف مجال الصياغة القانونية

5
النظام القانوين الوطني : 

مكوناته وخصائصه

8 مبادئ القانون املدين 

8 مبادئ القانون الجنايئ 

8 مبادئ قانون األعامل 

12 املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة املدنية 

12 املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة الجنائية 
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6
القانون املايل واملراقبة 

عىل املالية العمومية

6 تذكري باملبادئ الدستورية يف مجال املالية العمومية 

12 القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية 

12 تقنيات إعداد مرشوع قانون املالية 

8 مبادئ املحاسبة العمومية 

12 النظام القانوين املتعلق بالصفقات العمومية 

12 الرقابة عىل املالية العمومية 

8 املؤسسات املالية الكربى للدولة

8 مسؤولية اآلمرين بالرصف واملحاسبني 

7

القانون العقاري املغريب 

: املفاهيم واملبادئ 

واملساطر

4 تاريخ القانون العقاري املغريب 

4 األنظمة العقارية 

4 النظام القانوين الجديد للعقارات الحبسية 

4 نظام التحفيظ العقاري 

4 مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

4 االرتفاقات العقارية 

8

املنظومة القانونية 

لحقوق اإلنسان 

والحريات العامة

6 حقوق اإلنسان باملغرب : التاريخ واملؤسسات

6 املامرسة االتفاقية املغربية يف مجال حقوق اإلنسان

6 النصوص املتعلقة بالحريات العامة

9
تنظيم الدولة واملرافق 

العامة الكربى

8 تقنيات تنظيم العمل الحكومي 

8 التنظيم اإلداري للقطاعات الوزارية

12 األمانة العامة للحكومة 

8 التنظيم القضايئ للمملكة 

12 الجامعات املحلية : اختصاصاتها تنظيمها ونظام عملها

12 املرافق العامة الكربى وطرق تدبريها )الجوانب القانونية( 

السلطات اإلدارية الضبطية )بنك املغرب، الوكالة الوطنية 

لتقنيني املواصالت، الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 

مجلس القيم املنقولة (

 12

10

القانون الدويل العام 

ومنظومة األمم 

املتحدة

8 مبادئ القانون الدويل العام 

12 اآلليات القانونية الدولية 

12 قانون املعاهدات )مقاربة نظرية وتطبيقية( 

مسطرة املصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف 

النظام القانوين الوطني 
 6

16 تقنيات تحرير االتفاقيات الدولية  
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11

التقارب القانوين بني 

املنظومة القانونية 

الوطنية واملنظومات 

القانونية األوربية

8 اتفاقية الرشاكة بني املغرب واالتحاد األوريب 
8 النظام القانوين للوضع املتقدم للمغرب 

املنظومة القانونية األوربية:

التوجيهات األوربية

األنظمة

االتفاقيات

الترشيعات األوربية 

 18

12 آليات التقارب القانوين 
8 القطاعات ذات األولوية املعنية بالتقارب القانوين 

12

تقنيات البحث 

والتجميع وتدوين 

النصوص القانونية 

10 تقنيات البحث يف املعلومات القانونية 
8 قواعد املعطيات القانونية )تقديم عام( 

12 تقنيات تجميع وتدوين النصوص القانونية 

13

الدعم البيداغوجي، 

وتأطري األبحاث 

والدراسات والتقارير

املواكبة البيداغوجية 

 180 تأطري وتتبع إنجاز األبحاث والتقارير والدراسات 

تأطري مذكرات نهاية التكوين 

التكوين التطبيقي والزيارات الدراسية

التكوين التطبيقي 

والزيارات الدراسية

دراسة حاالت تطبيقية، زيارات دراسية، املشاركة يف إعداد 

وصياغة نصوص قانونية ويف أعامل اللجن، إعداد استشارات 

قانونية و مذكرات وتقارير وأبحاث، وتكوين يف االعالميات

 378

التكوين بالخارج

198 تداريب وزيارات دراسية مبؤسسات أجنبيةالتكوين بالخارج
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مرسوم رقم 2.09.680 صادر يف 9 ربيع اآلخر 1431 ) 26 مارس 2010( بتغيري وتتميم 

املرسوم رقم 2.77.734 الصادر يف 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( مبثابة النظام 

األسايس الخاص مبستخدمي املعمل باملطبعة الرسمية

الوزير األول،

بناء عىل املرسوم رقم 2.77.734 الصادر يف 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( مبثابة النظام 

األسايس الخاص مبستخدمي املعمل باملطبعة الرسمية، كام وقع تغيريه وتتميمه ؛

وعىل املرسوم رقم 2.04.403 الصادر يف 29 من شوال 1426 )2 ديسمرب 2005( بتحديد رشوط 

ترقي موظفي الدولة يف الدرجة أو اإلطار ؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 18 من ربيع األول 1431 )5 مارس 

،)2010

رسم ما ييل :

املادة األوىل

تغري وتتمم عىل النحو التايل مقتضيات الفصول 7 و 10 و 12 و 12 املكرر من املرسوم املشار 

إليه أعاله رقم 2.77.734 الصادر يف 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( :

»الفصل 7. ـ يعني األعوان املختصون :

»1 ـ عىل إثر مباراة من بني :

» املرتشحني املتوفرين عىل شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ؛

املناصب  أحد  »الفعلية يف  الخدمة  من  األقل  قضوا ست سنوات عىل  الذين  املرتشحني  ـ   «

العمومية أو الخصوصية املامرس فيها »أحد تخصصات هذا السلك.

بني  من  »الرتقي  جدول  يف  التقييد  بعد  وباالختيار  املهنية  للكفاءة  امتحان  إثر  عىل  ـ   2«

 2(  1426 شوال  من   29 يف  الصادر   2.04.403 »رقم  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  املساعدين،  الطابعني 

ديسمرب 2005(.«

»الفصل 10. ـ يُعني أعوان اإلرشاف الرؤساء :
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»1 ـ عىل إثر مباراة تُفتح يف وجه املرتشحني الحاصلني عىل دبلوم »التقني املسلم من طرف 

إحدى مؤسسات التكوين املهني املحدثة طبقا »للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جامدى األوىل 1407 

)9 يناير 1987( »بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهني أو إحدى الشهادات املعرتف »مبعادلتها له 

املحددة قامئتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها »العمل« ؛

»2 ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول »الرتقي من بني أعوان 

اإلرشاف، طبقا ملقتضيات املرسوم السالف الذكر »رقم 2.04.403 الصادر يف 29 من شوال 1426 2( 

ديسمري )2005.«

»الفصل 12. ـ يعني رؤساء املعامل :

»1 ـ عىل إثر مباراة تُفتح يف وجه املرتشحني الحاصلني عىل دبلوم »التقني املتخصص املسلم 

من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهني »املحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جامدى 

األوىل 1407 »)9 يناير 1987( املشار إليه أعاله أو إحدى الشهادات املعرتف »مبعادلتها له املحددة 

قامئتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها »العمل.

»2 ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول »الرتقي من بني أعوان 

الصادر يف 29 من شوال  الذكر رقم 2.04.403  املرسوم »السالف  الرؤساء، طبقا ملقتضيات  اإلرشاف 

1426 »)2 ديسمرب 2005(.«

»الفصل 12 املكرر. ـ يُعني رؤساء املعامل املمتازون :

»1 ـ عىل إثر مباراة تفتح يف وجه حاميل شهادة اإلجازة أو عىل »دبلوم معرتف مبعادلته لها.
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مرسوم رقم 2.14.867 صادر يف 7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمرب 2015( يتعلق باللجنة 

الوطنية للطلبيات العمومية

رئيس الحكومة،

بناء عىل الدستور وال سيام الفصلني 90 و92 منه ؛

رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  املالية  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعىل 

1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 )2 يونيو 2015(، وال سيام املادة 68 منه ؛

املتعلق  مارس 2013(  األوىل 1434)20  الصادر يف 8 جامدى  رقم 2.12.349  املرسوم  وعىل 

بالصفقات وال سيام املادة 170 منه ؛

سبتمرب   10(  1436 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  يف  املداولة  وبعد 

،)2015

رسم ما ييل :

الباب األول

مقتضيات عامة

املادة األوىل

رقم  املرسوم  مبوجب  للحكومة  العامة  األمانة  لدى  املوضوعة  الصفقات،  لجنة  عىل  يطلق 

2.75.840 الصادر يف 27 من ذي الحجة 1395 )30 ديسمرب 1975(، من اآلن إسم »اللجنة الوطنية 

للطلبيات العمومية« ويشار إليها بعده »باللجنة الوطنية«.

تخضع اللجنة الوطنية ملقتضيات هذا املرسوم.

املادة 2 

يف مدلول هذا املرسوم يقصد مبا ييل :

- الطلبية العمومية :

	 الصفقات العمومية كام هي معرفة يف املرسوم رقم 2.12.349 الصادر يف 8 جامدى األوىل 

1434 )20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية؛
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	 عقود التدبري املفوض وعقود الرشاكة بني القطاع العام والخاص كام هي معرفة وخاضعة 

للترشيع الجاري به العمل.

- متنافس : كل شخص ذايت أو اعتباري يقرتح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية أو متت إعاقته 

من تقدميه.

الباب الثاين

مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

املادة 3

تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للامدة 26 من هذا املرسوم، مبهام االستشارة 

من طرف  العمومية،  الطلبيات  مجال  يف  عليها  عرضها  تم  مسألة  كل  وفحص  والدراسة  واملساعدة 

مصالح الدولة واملؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها 

بعده »باإلدارات العمومية«.

أشخاص  اعتباري من  أو  ذايت  عليها من طرف كل شخص  الواردة  الشكايات  وتدرس كذلك 

القانون الخاص يشارك يف طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة.

الطلبيات  مجال  يف  واملستمر  األوىل  التكوين  أعامل  بتنسيق  كذلك  الوطنية  اللجنة  وتقوم 

العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي املصالح املكلفة بتدبري الطلبيات العمومية باإلدارات 

العمومية.

املادة 4

تطبيقا للفقرة األوىل من املادة 3 من هذا املرسوم، تقوم اللجنة الوطنية مبا ييل :

 - إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، يف كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات 

العمومية ؛

- إبداء رأيها، بطلب من اإلدارات العمومية، يف كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق 

بتحضري طلبية عمومية أو إبرامهاأو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد مثنها ؛

- مساعدة مصالح الدولة، عىل املستوى القانوين، بناء عىل طلب منها، فيام يتعلق بإعداد الوثائق 

املتعلقة بالطلبيات العمومية ؛

- إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية املتعلقة بالطلبيات العمومية 

والسهر عىل تحيينها وتوحيد معايريها ونرشها ؛
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- إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها عىل رئيس الحكومة التخاذ قرار يف شأنها، قبل تعميمها عىل 

اإلدارات العمومية. وتتضمن هذه التوجيهات التعليامت واملناهج الواجب اتباعها، قصد تحسني 

تدبري الطلبيات العمومية وترشيدها، كام تتضمن القواعد املتعلقة باملامرسات الجيدة يف هذا 

املجال ؛

- اقرتاح عىل رئيس الحكومة اإلجراءات، كيفام كان نوعها، وال سيام ذات الصبغة القانونية، التي متكن 

من احرتام مبادئ وقواعد األخالق والحكامة الجيدة يف مجال الطلبيات العمومية واملنصوص عليها 

 يف املرسوم رقم 2.12.349 الصادر يف 8 جامدى األوىل 1434 )20 مارس 2013( املشار إليها أعاله،

وال سيام املبادئ التالية :

حرية الولوج إىل الطلبية العمومية ؛

املساواة يف التعامل مع املتنافسني ؛

ضامن حقوق املتنافسني ؛

الشفافية يف اختيارات اإلدارة العمومية فيام يخص إسناد الطلبية العمومية.

املادة 5

تقوم اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من املادة 3 من هذا املرسوم، مبا ييل :

- دراسة شكايات املتنافسني املتعلقة بإبرام طلبية عمومية ؛

واإلدارات  العمومية  الطلبيات  أصحاب  بني  بالنزاعات  يتعلق  فيام  القانوين  رأيها  إبداء   -

العمومية بشأن تطبيق النصوص املنظمة للطلبيات املذكورة.

املادة 6

مجال  عليها يف  املطروحة  باملسائل  املتعلقة  املبدئية  اآلراء  نرش  الوطنية عىل  اللجنة  تسهر 

الطلبيات العمومية، وتساهم يف تدعيم النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالطلبيات العمومية 

لها، وتدوينها والسهر عىل تحيينها بكيفية مستمرة، وعالوة عىل ذلك  املتممة  أو  بالنصوص املغرية 

ميكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إىل تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
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الباب الثالث

تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

املادة 7

تضم اللجنة الوطنية األجهزة التالية :

- رئاسة اللجنة ؛

- الجهاز التداويل ؛

- الوحدات اإلدارية والتقنية.

املادة 8

والطلبيات  القانوين  املجال  يف  وخربتها  بكفاءتها  معروفة  شخصية  الوطنية  اللجنة  يرتأس 

العمومية، يتم تعيينها مبرسوم باقرتاح من األمني العام للحكومة ملدة خمس )5( سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة وفق نفس األشكال.

يساعد رئيس اللجنة الوطنية يف أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بني أعضاء الجهاز 

التداويل.

يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

يتوفر الرئيس عىل كتابة خاصة.

املادة 9

يقوم رئيس اللجنة الوطنية باملهام التالية :

- يسهر عىل حسن سري اللجنة وأجهزتها ؛

- ميثل اللجنة ويتلقى، بهذه الصفة، كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبيات 
العمومية ؛

- يقوم مببادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداويل، بإنجاز كل دراسة 
قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية ؛

- يرتأس الجهاز التداويل للجنة ويحدد جدول أعامل اجتامعاته ويبلغه إىل األعضاء؛
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- يدبر الحاالت التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداويل يف وضعية تنازع املصالح ؛

- يقرتح املرتشحني يف مناصب املقرر العام ورؤساء الفروع املنصوص عليها يف املادة 18 من هذا 
املرسوم ؛

- يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة املقرتحة من طرف اللجنة إىل اإلدارات العمومية وإىل 
املتنافسني املعنيني؛

- يعد التقرير السنوي ألنشطة اللجنة الوطنية، ويعرضه عىل رأي الجهاز التداويل قبل تقدميه إىل 
رئيس الحكومة ؛

والدراسات  العامة،  الصبغة  ذات  والتقارير  اآلراء،  نرش  عىل  الوطنية  اللجنة  رئيس  يسهر   -
العمومية  بالطلبية  املتعلقة  الحكومة  رئيس  ومقررات  اللجنة،  وتوجيهات  والبحوث 
وسيلة، بأي  وذلك  العمومية.  بالطلبيات  املتعلقة  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص   وكذا 

وال سيام بنرشها عىل املوقع اإللكرتوين للجنة ؛

- يربم عقود أو اتفاقيات لها عالقة باملهام املخولة للجنة الوطنية.

املادة 10

يضم الجهاز التداويل للجنة، عالوة عىل الرئيس، اثنى عرش )12( عضوا يتوزعون كام ييل :

- تسعة )9( أعضاء، ضمنهم ممثالن عن وزارة االقتصاد واملالية، يتم اختيارهم من بني الشخصيات 

مبرسوم  يعينون  العمومية،  الطلبيات  ومجال  القانوين  املجال  يف  وكفاءتهم  بخربتهم  املعروفة 

باقرتاح من األمني العام للحكومة ؛

- ثالثة )3( أعضاء يعينون كذلك مبرسوم، من بني املهنيني، يتم اقرتاحهم من طرف الهيآت املهنية 

األكرث متثيلية، ينتمي كل واحد منهم إىل أحد القطاعات املهنية التالية :

- قطاع البناء واألشغال العمومية ؛

- قطاع التجارة ؛

- قطاع الهندسة واالستشارة.

يحرض هؤالء األعضاء عندما تبت اللجنة يف شكايات املتنافسني أو أصحاب الطلبيات العمومية.

يتم تعيني جميع األعضاء السالف ذكرهم ملدة خمس )5( سنوات قابلة للتجديد وفق نفس 

األشكال.
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املادة 11

تفقد صفة عضو يف الجهاز التداويل يف الحاالت التالية :

- الوفاة ؛

- االستقالة التي توجه إىل رئيس اللجنة الوطنية واملقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس الحكومة 

؛

- مزاولة نشاط يتناىف مع صفة عضو يف اللجنة الوطنية ؛

- حدوث عجز بدين أو عقيل مستديم مينع العضو املعني من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورة 

نهائية؛

- اإلعفاء مبرسوم يف حالة غياب متكرر وغري مربر يعاينه رئيس اللجنة.

ويتعني يف الحاالت املذكورة أعاله، تعيني خلف للعضو املعني، داخل أجل أقصاه ثالثون )30( 
يوما ملا تبقى من مدة عضوية هذا األخري وذلك وفق نفس األشكال.

املادة 12

يقوم الجهاز التداويل للجنة باملهام املخولة للجنة مبوجب مقتضيات هذا املرسوم.

ولهذا الغرض، يصدر، حسب الحالة مقرتحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات 
وأبحاث.

الواجب  املآل  املتنافسني، يبت يف شأن  التداويل، فيام يخص دراسة شكايات  الجهاز  أن  غري 
تخصيصه للشكايات املذكورة طبقا ملقتضيات املادة 34 من هذا املرسوم، ويعرض عند االقتضاء عىل 

توقيع رئيس الحكومة، مقرتحات مقررات يف هذا الشأن.

املادة 13

ميكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد، أو خبري أو تقني 
للمشاركة، بصفة استشارية، يف اجتامعات الجهاز التداويل قصد دراسة مسألة معينة.

املادة 14

يحدث الجهاز التداويل لديه لجانا دامئة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا املتعلقة بعقود 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،أو لجانا خاصة، قصد مساعدته يف القيام مبهامه أو لدراسة مسائل 

معينة.
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تنفرد اللجنة الدامئة املتخصصة يف القضايا املتعلقة بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

وعقود التدبري املفوض باملهام التالية:

- دراسة شكايات املتنافسني أو نائيل عقود أو أصحاب عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

وعقود التدبري املفوض؛

بني  الرشاكة  عقود  نائيل  املتنافسني  بني  تنشأ  التي  بالخالفات  املتعلقة  القانونية  اآلراء  إبداء   -

القطاعني العام والخاص وعقود التدبري املفوض من جهة واإلدارات العمومية من جهة أخرى، 

فيام يخص تطبيق الترشيع والتنظيم الخاص بهذين الصنفني من العقود؛

بني  بالرشاكة  املتعلقة  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  بخصوص  الحالة،  الرأي، حسب  إبداء   -

القطاعني العام والخاص والتدبري املفوض؛

- إبداء الرأي، تبعا لطلب اإلدارات العمومية، حول كل مسألة ذات طابع قانوين أو مسطري تتعلق 

بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والتدبري املفوض؛

- الحرص عىل نرش اآلراء املبدئية املتعلقة باملسائل التي تحال عىل هذه اللجنة يف مجال عقود 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والتدبري املفوض.

يرتأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدامئة املختصة املذكورة وتضم هذه 

وزارة  عن  ممثلني  ثالثة  إىل  باإلضافة  أعضائها،  بني  من  الوطنية  اللجنة  تعينهم  أعضاء  ثالثة  األخرية 

االقتصاد واملالية يعينهم رئيس الحكومة باقرتاح من السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

قبل  من  املتبعة  واإلجراءات  املساطر  نفس  وفق  إليها  املشار  االختصاصات  اللجنة  ومتارس 

اللجنة الوطنية.

وميكن للجان املذكورة أن تضم إليها كل خبري أو تقني ترى فائدة يف مشاركته، وذلك مبقرر 

لرئيس اللجنة الوطنية.

املادة 15

اللجنة، كلام دعت الرضورة إىل ذلك وعىل األقل  التداويل بدعوة من رئيس  الجهاز  يجتمع 

مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعامل اجتامعاته، ويبلغ جدول األعامل املذكور والوثائق 

املتعلقة به إىل أعضاء الجهاز التداويل مثانية )8( أيام عىل األقل قبل التاريخ املحدد لالجتامع، ماعدا 

يف حالة االستعجال.
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ال يجوز للجهاز التداويل التداول بكيفية صحيحة إال بحضور نصف أعضائه عىل األقل. وإذا مل 

يتحقق هذا النصاب، أجل االجتامع ملدة مثان وأربعني )48( ساعة عىل األقل، ويتم عقده عندئذ بصفة 

صحيحة كيفام كان عدد األعضاء الحارضين.

املادة 16

يتداول الجهاز التداويل يف جلسة مغلقة يف كل املسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة 

واملسجلة يف جدول أعامل الجلسة.

ويبت يف شأن القضايا املعروضة عليه بإجامع األعضاء الحارضين، أو يف حالة عدم اإلجامع، 

بأغلبية األصوات ويرجح صوت الرئيس يف حالة تعادل األصوات.

يؤدي كل اجتامع للجهاز التداويل إىل إعداد محرض يوقعه الرئيس واألعضاء الحارضون واملقرر 

العام.

املادة 17

تكون آراء ومقررات الجهاز التداويل معللة ويجب تسجيلها وتحديد مرجعها وتوقيعها من 

قبل الرئيس باسم اللجنة.

املادة 18

تتوفر اللجنة الوطنية عىل أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي كالتايل :

- وحدة الشكايات ؛

- وحدة االستشارات والدراسات ؛

- وحدة املنظومة املعلوماتية ؛

- وحدة التكوين والشؤون اإلدارية.

ويقوم املقرر العام بتنسيق أعاملها.

املادة 19

يعني املقرر العام للجنة الوطنية مبرسوم باقرتاح من رئيس اللجنة من بني الشخصيات املعروفة 

بكفاءاتها وخربتها يف املجال القانوين والطلبيات العمومية.

يحرض املقرر العام اجتامعات الجهاز التداويل بصوت استشاري ويعد محارضها.
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املادة 20

يقوم املقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته باملهام التالية :

- دراسة شكايات املتنافسني يف مجال الطلبيات العمومية املعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة ؛

- فحص طلبات االستشارة القانونية الواردة من اإلدارات العمومية فيام يتعلق بتأويل وتطبيق 

النصوص التنظيمية املتعلقة بالطلبيات العمومية ؛

- دراسة طلبات اآلراء القانونية املتعلقة بصعوبات يف تنفيذ الطلبيات العمومية واملقدمة للجنة 

من طرف اإلدارات العمومية ؛

- دراسة طلبات اآلراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية يف شأن خالف لهم 

مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية عىل الطلبيات العمومية ؛

- دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيس اللجنة ؛

- تقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها، أمام الجهاز التداويل.

املادة 21

تتوىل وحدة الشكايات القيام باملهام التالية :

- تلقي ودراسة الشكايات وطلبات اآلراء املوجهة إىل اللجنة، عىل التوايل، من طرف املتنافسني 

وأصحاب الطلبيات العمومية، والتأكد من رشوط قبولها كام هي منصوص عليها يف هذا املرسوم ؛

- تحضري ملفات الشكايات وطلبات اآلراء الواردة من طرف املتنافسني وأصحاب الطلبيات 

العمومية وعرضها عىل رئيس اللجنة الوطنية واملقرر العام ؛

- تحضري الوثائق الرضورية لدراسة الشكايات واملسائل املعهود بها إليها ووضعها رهن إشارة 

املقرر العام.

املادة 22

تتوىل وحدة االستشارات والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة، القيام باملهام التالية:

- تلقي ودراسة طلبات اآلراء واالستشارات القانونية املوجهة إىل اللجنة من طرف اإلدارات 

العمومية ؛
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- تحضري مشاريع اآلراء واالستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس بها ؛

- تحضري كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة ؛

- فحص كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي يعرض عىل رأي اللجنة من قبل رئيس الحكومة أو 

السلطات الحكومية املعنية حسب الحالة؛

- تحضري كل مرشوع نص يهدف إىل إصالح اإلطار التنظيمي للطلبية العمومية ؛

- السهر عىل تدعيم النصوص السارية عىل الطلبيات العمومية وتحيينها ؛

الطلبيات  عىل  السارية  النصوص  تطبيق  بحسن  املتعلقة  اللجنة  توجيهات  مشاريع  تحضري   -

وقواعد  األخالقية  والقواعد  وتنفيذها  العمومية  الطلبيات  إبرام  مساطر  واحرتام  العمومية 

الشفافية والحكامة الجيدة املعمول بها يف هذا املجال.

املادة 23

ووضعها  الوطنية  للجنة  معلوماتية  منظومة  تصميم  املعلوماتية  املنظومة  وحدة  تتوىل 

وصيانتها، ولهذه الغاية تقوم باملهام التالية :

- السهر عىل تجريد املساطر املتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية من الصفة املادية ؛

- إعداد قواعد املعطيات املتعلقة بالطلبيات العمومية ووضعها رهن إشارة مختلف أجهزة اللجنة، 

والسهر عىل تحيينها ؛

كل  نرش  إىل  الخصوص  عىل  يرمي  وصيانته  ووضعه  الوطنية  للجنة  إلكرتوين  موقع  تصميم   -

املعلومات أو الوثائق القانونية املتعلقة بالطلبيات العمومية وأعامل اللجنة الوطنية ؛

- وضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إىل مختلف أجهزة اللجنة ؛

- تدبري املوارد املعلوماتية للجنة.

املادة 24

تتوىل وحدة التكوين والشؤون اإلدارية القيام باملهام التالية :

- تحضري وتنسيق برامج التكوين األويل والتكوين املستمر املتعلق بالنصوص التنظيمية يف مجال 

الطلبيات العمومية واملوجهة ملختلف املتدخلني يف تدبري الطلبيات العمومية ؛

- تحضري دالئل وكتب املساطر والوثائق النموذجية املتعلقة بالطلبيات العمومية طبقا للتنظيم 

الجاري به العمل ؛

- تدبري مراسالت اللجنة ؛
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- مسك أرشيف اللجنة والسهر عىل املحافظة عليه ؛

- تدبري الشؤون اإلدارية للجنة.

املادة 25

يعني رؤساء الوحدات مبارشة من طرف األمني العام للحكومة، باقرتاح من رئيس اللجنة، من 

بني املوظفني املتوفرة فيهم رشوط التعيني يف منصب رئيس مصلحة باإلدارات العمومية.

ويتولون، تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام مبهام الوحدات التي هم مسؤولون عنها ويحرصون 

عىل حسن سريها.

الباب الرابع

مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

املادة 26

عالوة عىل استشارة اللجنة مبارشة من طرف رئيس الحكومة واألمني العام للحكومة يف شأن 

كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها، ميكن استشارة اللجنة الوطنية بخصوص املسائل املنصوص عليها 

يف املادة 4 من هذا املرسوم من لدن :

- الوزراء املعنيني ؛

- املندوبني السامني واملندوب العام ؛

- الخازن العام للمملكة ؛

- رؤساء املجالس اإلدارية و مديري املؤسسات العمومية ومسؤويل األشخاص االعتبارية األخرى 

الخاضعة للقانون العام ؛

- وزير الداخلية، بطلب من لجنة تتبع صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات املنصوص 

عليها يف املادة 145 من املرسوم رقم 2.12.349 الصادر يف 8 جامدى األوىل 1434 )20 مارس 

2013( املشار إليه أعاله.
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املادة 27

يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض املسألة موضوع طلب الرأي أو 

بكل  االقتضاء،  وعند  املذكورة،  املسألة  لدارسة  الرضورية  اإلخبار  عنارص  جميع  وتتضمن  االستشارة 

مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة املستشرية واملتعلقة باملسألة موضوع االستشارة، لتمكني اللجنة 

من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب املوضوع.

املادة 28

املسألة  تقديم عرض حول  قصد  املستشرية  الجهة  عن  ممثل  استدعاء  اللجنة  لرئيس  ميكن 

موضوع االستشارة أمام أعضاء الجهاز التداويل.

ميكن لرئيس اللجنة أن يطلب من املمثل املذكور اإلدالء للجهاز التداويل بكل وثيقة أخرى 

يعتربها رضورية لفحص املسألة املعروضة عليه.

وميكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثيل اإلدارات األخرى ليقدموا للجهاز التداويل التوضيحات 

وعنارص اإلخبار التي يتوفرون عليها واملتعلقة باملسألة موضوع االستشارة.

املادة 29

يبدي الجهاز التداويل رأيه يف شأن املسألة موضوع االستشارة طبقا ملقتضيات هذا املرسوم، 

بناء عىل تقرير يعده املقرر العام.

الباب الخامس

مسطرة دراسة شكايات املتنافسني

املادة 30

املسطرة  وفق  العمومية،  للطلبيات  الوطنية  اللجنة  إىل  مبارشة  اللجوء  متنافس  لكل  يجوز 

والكيفيات املحددة بعده يف الحاالت التالية :

- عندما يالحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة يف النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل، مل يتم احرتامها ؛

- إذا تبني له احتواء ملف الدعوة إىل املنافسة عىل بنود متييزية أو رشوط غري متناسبة بالنسبة 

ملوضوع الطلبية العمومية ؛
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- عندما ينازع يف أسباب إقصاء عرضه ؛

- عندما ال يقتنع بالجواب املقدم إليه من طرف اإلدارة املعنية أو يف حالة عدم الجواب عىل طلبه.

إال أنه ال يجوز قبول الشكايات املقدمة من طرف متنافس ليست له املصلحة يف إبرام الطلبية 

العمومية املعنية، أو عضو يف تجمع غري الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل.

املادة 31

تودع الشكايات مبارشة من طرف املتنافسني مبكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إىل رئيس اللجنة 

عن طريق الربيد املضمون مع إشعار بالتوصل، كام ميكن أن توجه إليه بطريقة إلكرتونية.

يحدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديم الشكايات والردود املتعلقة بها إلكرتونيا.

يتعني عىل املتنافس أن يعرض يف رسالته موضوع شكايته والعنارص التي ينازع فيها.

وعليه كذلك أن يديل، تدعيام لشكايته، بكل مستندات اإلثبات، وعنارص اإلخبار والوثائق التي 

يتوفر عليها.

وعليه أن يرصح بأن املسألة التي يعرضها عىل اللجنة مل تكن موضوع طعن أمام املحاكم.

إذا رفع املتنافس قضيته أمام القضاء خالل مدة دراستها من طرف اللجنة، وجب عليه، تحت 

طائلة رفض شكايته، إخبار اللجنة املذكورة.

املتنافس،  باسم  لاللتزام  املؤهل  الشخص  طرف  من  قانونية  بصفة  الشكاية  توقيع  يجب 

النتائج  تعليق  بعد  السابع  اليوم  غاية  إىل  العمومية  الطلبية  إعالن  تاريخ نرش  من  ابتداء  وتقدميها 

املتعلقة بها.

بكل  إفادتها  منها  ويطلب  املتنافسني  بشكاية  املعنية  اإلدارة  الوطنية  اللجنة  رئيس  يخرب 

املتنافس وبعنارص اإلجابة داخل أجل أقصاه  التي أدىل بها  الوثائق  مستندات وعنارص اإلخبار وكل 

عرشة )10( أيام مفتوحة تحسب من يوم توصل اإلدارة بالشكاية وامللف املرفق بها.
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املادة 32

تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة املختصة طبقا لهذا املرسوم خالل أجل أقصاه 

خمسة عرش )15( يوما مفتوحة ، ويرسي هذا األجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية. ويجوز 

متديد هذا األجل ملدة خمسة عرش)15( يوما مفتوحة مبقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إىل املعنيني.

يجوز لرئيس اللجنة، خالل مدة التمديد السالفة الذكر، أن يطلب، عند االقتضاء، من املتنافس 

أو من اإلدارة املعنية أو منهام معا، أن يقدما أمام الجهاز التداويل للجنة، كل معلومة تكميلية يعتربها 

رضورية إلبداء مقرتح املقرر.

املادة 33

عندما يعترب الجهاز التداويل أن التربيرات التي قدمها املتنافس غري مقنعة، واعتبارا لرد اإلدارة 

املعنية، يخرب رئيس اللجنة الوطنية املتنافس بعدم قبول شكايته.

التداويل بناء عىل الحجج التي قدمها املتنافس أن شكايته مبنية عىل  وعندما يعترب الجهاز 

أسس صحيحة، يقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار اإلدارة املعنية ويقرتح عىل رئيس الحكومة إمكانية 

توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء املصادقة عليها إىل حني إصدار مقرتح املقرر يف شأن 

املآل الواجب تخصيصه للشكاية خالل األجل املنصوص عليه يف املادة 32 من هذا املرسوم.

ويف جميع الحاالت، ال ميكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء املصادقة عليها 

إال مبقرر لرئيس الحكومة.

غري أنه، ال يعمل بالتوقيف أو بتأجيل املصادقة املطلوبة من طرف الجهاز التداويل إذا قررت 

وذلك  عليها،  املصادقة  أو  العمومية  الطلبية  إبرام  متابعة مسطرة  الرضوري  من  أنه  املعنية  اإلدارة 

إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل يف إطار الصالح العام. ويف هذه الحالة، يتعني عىل اإلدارة 

املعنية توجيه رسالة إىل رئيس الحكومة وإىل رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح األسباب واملربرات 

التي حملته عىل اتخاذ هذا املقرر.

املادة 34

ميكن للجهاز التداويل، عىل إثر فحص الشكاية، وبعد االستامع إىل تقرير املقرر العام للجنة، 

أن يقرتح مقررا يقيض حسب الحالة مبا ييل :
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- إلغاء املسطرة عندما يتعلق األمر بإخالل جوهري يعيبها ؛

- تصحيح اإلخالل بإجراء التغيريات الرضورية قصد حذف البنود أو الرشوط التي تخالف واجبات 
األمر  لإلدارة رأي مخالف، رفع  كان  بعد ذلك وإذا  املسطرة  املنافسة واإلشهار ومتابعة  إجراء 

لرئيس الحكومة التحاذ قرار بشأن ذلك.

- الترصيح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها عىل أسس قانونية صحيحة.

املادة 35

الجهاز  أعدها  التي  املقررات  مقرتحات  الحكومة،  رئيس  توقيع  عىل  اللجنة،  رئيس  يعرض 
التداويل باسم اللجنة الوطنية واملتعلقة بشكايات املتنافسني.

تبلغ املقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إىل اإلدارات واملتنافسني املعنيني وكذا إىل الخازن 
العام للمملكة.

تنرش املقررات السالفة الذكر يف املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية ويف بوابة الصفقات العمومية.

الباب السادس

مسطرة دراسة طلبات الرأي املقدمة من طرف أصحاب الطلبيات 
العمومية

املادة 36

يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خالف يتعلق بتنفيذ الطلبية املذكورة مع إدارة عمومية 
، أن يطلب رأي اللجنة الوطنية يف شأن الخالف املذكور.

املادة 37

تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية عىل أساس طلب رأي يعرض 
موضوع وأسباب الخالف.

ويرفق، الطلب املذكور، باملستندات التعاقدية للطلبية العمومية املعنية، واملراسالت املوجهة 
إىل اإلدارة وعند االقتضاء األجوبة املتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخالف.

الوطنية وفق نفس  اللجنة  إىل  الرأي  يوجه طلب  أن  العمومية  الطلبية  يتعني عىل صاحب 
األشكال املنصوص عليها يف املادة 31 من هذا املرسوم وأن يخرب بذلك اإلدارة املعنية.

يخرب رئيس اللجنة الوطنية اإلدارة املعنية بلجوء صاحب الطلبية إىل استشارة اللجنة الوطنية.

املادة 38
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العمومية وفقا للامدة 32 من هذا  الطلبية  الذي تقدم به صاحب  الرأي  تتم دراسة طلب 
املرسوم.

يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداويل إىل اإلدارة العمومية املعنية وإىل الخازن 
العام للمملكة وكذا إىل صاحب الطلبية العمومية.

ينرش الرأي يف املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية ويف بوابة الصفقات العمومية.

الباب السابع

مقتضيات متفرقة

املادة 39

متعلق  رأي  أو طلب  متنافس  كل شكاية  دراسة  إيقاف  املختصة  اللجنة  أجهزة  يجب عىل 
بخالف، كان موضوع حكم قضايئ أو يجري التحقيق يف شأنه من طرف القضاء أو من طرف أية هيئة 

مراقبة أخرى.

يرتتب عىل لجوء املتنافس أو صاحب الطلبية العمومية إىل القضاء توقيف مسطرة دراسة 
الشكاية أو طلب الرأي بخصوص خالف من طرف اللجنة.

املادة 40

الوحدات  التداويل وإىل رؤساء  الجهاز  أعضاء  العام وإىل  املقرر  اللجنة وإىل  رئيس  إىل  مينح 
تعويض عن الوظيفة يحدد مبلغه وكيفيات منحه مبرسوم.

كام متنح لألشخاص املشار إليهم يف املادة 13 من هذا املرسوم، والذين قدموا تقارير بشأن 
املسائل التي عهد بدراستها إليهم، أتعاب يحدد الرئيس مبلغها حسب أهمية وجودة التقارير املذكورة. 

ويحدد مرسوم الحد األدىن واألقىص لهذه األتعاب.

املادة 41

يستفيد رئيس اللجنة وأعضاء الجهاز التداويل واملقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون 
مبهامت داخل اململكة املغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل يتم تحديد 

مبلغها وكيفيات منحها مبرسوم.

املادة 42

املهني  الرس  بكتامن  أعاملها  يف  للمشاركة  دعي  شخص  وكل  الوطنية  اللجنة  أعضاء  يلزم 
وبواجب التحفظ يف كل ما يتعلق بالعنارص التي بلغت إىل علمهم.

املادة 43
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يتعني عىل كل عضو من الجهاز التداويل وأي شخص آخر أن ميتنع عن املشاركة يف اتخاذ مقرر 
تنازع  الوطنية، من شأنها أن تجعله يف وضعية من وضعيات  اللجنة  القيام بأي مهمة داخل  أو يف 

املصالح.

الباب الثامن

مقتضيات ختامية

املادة 44

يناير 2016،  فاتح  من  ابتداء  التنفيذ  ويدخل حيز  الرسمية  الجريدة  املرسوم يف  ينرش هذا 
وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الطلبيات املتعلقة باألسلحة أو الذخرية أو التجهيزات العسكرية 

أو التي تخص األمن الوطني.

ينسخ املرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 )30 ديسمرب 1975( بإصالح 
يعوض  العمل  بها  الجاري  النصوص  يف  الوارد  الصفقات«  »لجنة  مصطلح  أن  غري  الصفقات،  لجنة 

مبصطلح »اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية«.

املادة 45

يسند تنفيذ هذا املرسوم إىل األمني العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية، كل واحد منهام 
فيام يخصه.

 وحرر بالرباط يف7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمبر 2015(.

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كريان.

وقعه بالعطف :

األمني العام للحكومة،

اإلمضاء : إدريس الضحاك.

وزير اإلقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.







119

ي 
سكري والدين

ب عليا وباملجال الع
ص

يف منا
ني 

ضية بالتعي
رشيفة القا

الئحة الظهائر ال
 

ىل 2015/10/30
ن 2015/1/1 إ

شورة بالجريدة الرسمية م
  املن

العنوان
ج.ر

رقم 
ج.ر

تاريخ 

ني وبالنظام 
سكري

ضاة الع
ص بالق

يس الخا
ق بالنظام األسا

س 2015 ( يتعل
سط

شوال 1436 ) 4 أغ
ن 

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.80 
رشي

ظهري 

صة
ن أحكام خا

س
ط وب

ضب
ي ال

ستكتب
ف م

ص
ط ال

ضبا
ط و

ضب
ب ال

ط كتا
ضبا

ص بال
يس الخا

األسا
6398

24-09-2015

رس الدائم ألكادميية اململكة املغربية
ني ال

ني أم
ن شعبان 1436 ) 2 يونيو 2015 ( بتعي

يف 14 م
صادر 

ف رقم 1.15.64 
رشي

 ظهري 
6369

15-06-2015
ي

ن الوطن
ني املدير العام لألم

ن شعبان 1436 ) 2 يونيو 2015 ( بتعي
يف 14 م

صادر 
ف رقم 1.15.63 

رشي
ظهري 

6369
15-06-2015

امء األفارقة
س للعل

ساد
سة محمد ال

ث مؤس
ق بإحدا

ضان 1436 ) 24 يونيو 2015 ( يتعل
يف 7 رم

صادر 
ف رقم 1.15.75 

رشي
ظهري 

6372
25-06-2015

ني
يض بإعادة تنظيم جامعة القروي

ضان 1436 ) 24 يونيو 2015 ( يق
يف 7 رم

صادر 
ف رقم 1.15.71 

رشي
ظهري 

6372
25-06-2015

صفر 1433 ) 13 يناير 
يف 9 

صادر 
ف رقم 1.12.01 ال

رشي
ي 2015 ( بتغيري الظهري ال

يف 6 شعبان 1436 ) 25 ما
صادر 

ف رقم 1.15.54 
رشي

ظهري 

ضاء الحكومة
ني أع

2012 ( بتعي
6363

25-05-2015

يف 2 ربيع األول 1425 ) 
صادر 

ف رقم 1.03.300 ال
رشي

ب 1436 ) 27 أبريل 2015 ( بتغيري الظهري ال
يف 8 رج

صادر 
ف رقم 1.15.52 

رشي
ظهري 

س العلمية
22 أبريل 2004 ( بإعادة تنظيم املجال

6360
14-05-2015

ق اإليداع 
صندو

ف زغنون مديرا عاما ل
سيد عبد اللطي

ني ال
ن ربيع اآلخر 1436 ) 12 فرباير 2015 ( بتعي

يف 22 م
صادر 

ف رقم 1.15.03 
رشي

ظهري 

والتدبري
6340

05-03-2015

يف 2 ربيع األول 
صادر 

ف رقم 1.03.300 ال
رشي

ن ربيع األول 1436 ) 20 يناير 2015 ( بتتميم الظهري ال
يف 28 م

صادر 
ف رقم 1.15.02 

رشي
ظهري 

س العلمية
1425 ) 22 أبريل 2004 ( بإعادة تنظيم املجال

6333
09-02-2015

ث 
ن والبح

ىل للرتبية والتكوي
س األع

ني العام للمجل
ني األم

سمرب 2014 ( بتعي
يف 6 ربيع األول 1436 ) 29 دي

صادر 
ف رقم 1.14.196 

رشي
ظهري 

ي
العلم

6330
29-01-2015

ن مهامه
ضة م

ب والريا
شبا

ن، وزير ال
سيد محمد والزي

ن ربيع األول 1436 ) 7 يناير 2015 ( بإعفاء ال
يف 15 م

صادر 
ف رقم 1.15.01 

رشي
ظهري 

6328
22-01-2015
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ت دولية 
رش اتفاقيا

ضية بن
رشيفة القا

االظهائر ال
 

ىل 2015/10/30
ن 2015/1/1 إ

م

العنوان
ج.ر

رقم 
ج.ر

تاريخ 

امر االصطناعية 
ي للمالحة عرب األق

شأن نظام عامل
رش اتفاقية التعاون ب

ي 2015 ( بن
يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما

صادر 
ف رقم 1.09.10 

رشي
ظهري 

ضاء واململكة املغربية
ني املجموعة األوروبية والدول األع

سمرب 2006 ( ب
يف ) 12 دي

سيل 
ين، املوقعة بربوك

امل املد
G ( لالستع

N
SS (

6384
06-08-2015

ي، املوقعة باإلسكندرية 
صاد

شرتك والتعاون االقت
رش معاهدة الدفاع امل

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.10.126 

رشي
ظهري 

جامعة الدول العربية 
س 

يف الدورة ) 16 ( ملجل
ن املعاهدة املذكورة، املعتمد 

ن املادة الثامنة م
يف ) 17 يونيو 1950 ( وتعديل الفقرة ) 1 ( م

ي 2005 (
يف ) 23 ما

س 
املنعقدة بتون

6344
19-03-2015

يف ) 26 نوفمرب 
ي املوقع بربازيليا 

سياح
يف امليدان ال

ق التعاون 
رش اتفا

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.09.295 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الربازيل الفدرالية
2004 ( ب

6344
19-03-2015

يف 4 ربيع اآلخر 1423 
ت 

ي املوقع بالكوي
ق التعاون اإلعالم

رش اتفا
ضان 1435 ) 30 يونيو 2014 ( بن

يف 2 رم
صادر 

ف رقم 1.09.163 
رشي

ظهري 
 

ت
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة الكوي

) 15 يونيو 2002 ( ب
6344

19-03-2015

ني حكومة 
سمرب 2004 ( ب

ي يف ) 7 دي
ق املوقع بنيودله

رش االتفا
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بن

صادر يف 29 م
ف رقم 1.09.283 

رشي
ظهري 

ي
شأن النقل الجو

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الهند ب
6343

16-03-2015

يف 9 شعبان 1422 
امن 

ي املوقع بع
ق التعاون اإلعالم

رش اتفا
ي الحجة 1435 ) 20 أكتوبر 2014 ( بن

ن ذ
يف 25 م

صادر 
ف رقم 1.14.184 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية
) 25 أكتوبر 2001 ( ب

6340
05-03-2015

امعية 
ت التنمية االجت

يف مجاال
شرتك 

رش بروتوكول التعاون امل
ي الحجة 1435 ) 20 أكتوبر 2014 ( بن

ن ذ
يف 25 م

صادر 
ف رقم 1.14.183 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية
يف 9 شعبان 1422 ) 25 أكتوبر 2001 ( ب

امن 
املوقع بع

6340
05-03-2015

ضة املوقع بالدوحة 
ب والريا

شبا
يف مجال ال

ق التعاون 
رش اتفا

ي الحجة 1435 ) 20 أكتوبر 2014 ( بن
ن ذ

يف 25 م
صادر 

ف رقم 1.09.143 
رشي

ظهري 

ني حكومة اململكة ا ملغربية وحكومة دولة قطر
ىل 1418 ) 20 سبتمرب 1997 ( ب

ى األو
امد

ن ج
يف 18 م

6340
05-03-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ني اململكة املغربية 
يف ) 14 يونيو 2007 ( ب

ط 
ق املوقع بالربا

رش االتفا
ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن

يف 10 رم
صادر 

ف رقم 1.09.273 
رشي

ظهري 

ىل وجه التبادل
ت ع

امرا
امية االستث

شجيع وح
شأن ت

وجمهورية سلوفاكيا ب
6336

19-02-2015

يف املناجم، املعتمدة 
سالمة 

صحة وال
رش االتفاقية رقم 176 املتعلقة بال

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.10.59 

رشي
ظهري 

يف ) 22 يونيو 1995 (
ف 

ني املنعقدة بجني
امن

يف دورته الثانية والث
ن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 

م
6336

19-02-2015

ت تحديد 
ق التنظيم وإجراءا

امية ح
رش االتفاقية رقم 151 املتعلقة بح

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.09.128 

رشي
ظهري 

يف ) 27 
ف 

ني املنعقدة بجني
ست

يف دورته الرابعة وال
ن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 

يف الوظيفة العمومية، املعتمدة م
شغيل 

ط الت
رشو

يونيو 1978 (

6336
19-02-2015

يف ) 17 أبريل 
ط 

ي املوقع بالربا
ي والتكنولوج

ق التعاون العلم
رش اتفا

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.09.306 

رشي
ظهري 

ني اململكة املغربية والجمهورية الربتغالية
2007 ( ب

6330
29-01-2015

يف ) 7 
ي املوقع بفرصوفيا 

ي والرتبو
يف والعلم

ق التعاون الثقا
رش اتفا

ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن
يف 10 رم

صادر 
ف رقم 1.09.178 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية بولونيا
أبريل 2004 ( ب

6330
29-01-2015

يف، املوقع 
ي والثقا

ي والعلم
ي والتقن

صاد
ق التعاون االقت

رش اتفا
ضان 1435 ) 8 يوليو 2014 ( بن

يف 10 رم
صادر 

ف رقم 1.09.189 
رشي

ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية سنغافورة
يف ) 29 أبريل 2005 ( ب

سنغافورة 
ب

6332
05-02-2015

ني اململكة 
يف )9 يناير 2007 ( ب

ط 
رش االتفاقية املوقعة بالربا

س 2014 ( بن
ىل 1435 ) 6 مار

ى األو
امد

ج
يف 4 

صادر 
ف رقم 1.14.15 

رشي
ظهري 

ىل الدخل
ب ع

رضائ
يف ميدان ال

يئ 
ب الجبا

ي ومنع التهر
رضيب

ب االزدواج ال
املغربية وجمهورية سنغافورة لتجن

6329
26-01-2015

ن قبل املؤمتر 
شغل البحري لعام 2006 املعتمدة م

رش اتفاقية ال
س 2014 ( بن

ىل 1435 ) 6 مار
ى األو

امد
ج

يف 4 
صادر 

ف رقم 1.10.58 
رشي

ظهري 

يف ) 23 فرباير 2006 (
ف واملختتمة 

ني املنعقدة بجني
سع

يف دورته الرابعة والت
العام ملنظمة العمل الدولية 

6322
01-01-2015
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شورة بالجريدة الرسمية
صادر اإلذن بتنفيذه واملن

ني ال
القوان

 

ىل 2015/10/30
ن 2015/1/1 إ

العنوان م
ج.ر

رقم 
ج.ر

خ 
تاري

شوال 1436 ) 29 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 78.12 بتغيري وتتميم القانون رقم 
ن 

يف 12 م
صادر 

ف رقم 1.15.106 
رشي

ظهري 

ساهمة
ت امل

رشكا
ق ب

17.95 املتعل
6390-bis

28-08-2015

صفية ميزانية 
ق بت

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 114.14 املتعل
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.109 

رشي
ظهري 

سنة املالية 2012
ال

6390
27-08-2015

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 96.14 بتغيري وتتميم القانون رقم 
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.123 

رشي
ظهري 

رصي
ي الب

سمع
صال ال

ق باالت
77.03 املتعل

6389
24-08-2015

يض بتتميم القانون رقم 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 83.13 القا

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.120 
رشي

ظهري 

رصي
ي الب

سمع
صال ال

ق باالت
77.03 املتعل

6389
24-08-2015

سياحية 
ت ال

سا
ق باملؤس

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 80.14 املتعل
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
صادر يف 18 م

ف رقم 1.15.108 
رشي

ظهري 

ي األخرى
سياح

وأشكال اإليواء ال
6389

24-08-2015

ق بتنظيم مهنة 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 127.12 املتعل

سط
شوال 1436 ) 4 أغ

ن 
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.111 

رشي
ظهري 

ن
ني املعتمدي

ث املنظمة املهنية للمحاسب
ب معتمد وبإحدا

محاس
6388

20-08-2015

ص 
امية األشخا

ق بح
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 28.13 املتعل

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.110 
رشي

ظهري 

ث البيوطبية
يف األبحا

ني 
شارك

امل
6388

20-08-2015

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 130.12 املغري واملتمم مبوجبه الظهري 
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
صادر يف 18 م

ف رقم 1.15.107 
رشي

ظهري 

يف املياه الربية
صيد 

شأن ال
ن شعبان 1340 ) 11 أبريل 1922 ( ب

يف 12 م
صادر 

ف ال
رشي

ال
6388

20-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 12.15 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.122 
رشي

ظهري 

يب 
ك األورو

شطة البن
ب وأن

شأن مكت
امر والتنمية ب

يب إلعادة اإلع
ك األورو

ني اململكة املغربية والبن
ط يف ) 24 سبتمرب 2014 ( ب

املوقع بالربا

ب
امر والتنمية باملغر

إلعادة اإلع

6387
17-08-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 35.15 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.119 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة 
س 2015 ( ب

يف ) 17 مار
ضاء 

ب، املوقعة بالدار البي
ي ومكافحة اإلرها

يف املجال األمن
التعاون 

ت العربية املتحدة
اإلمارا

6387
17-08-2015

ىل 
مبوجبه ع

ق 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 22.15 املواف

سط
شوال 1436 ) 4 أغ

ن 
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.121 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة 
يف ) 20 يناير 2015 ( ب

ش 
يك، املوقع مبراك

يف املجال الجمر
ساعدة اإلدارية املتبادلة 

ق حول امل
االتفا

ت ديفوار
جمهورية الكو

6387
17-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 23.15 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.118 
رشي

ظهري 

ت ديفوار
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكو

يف ) 20 يناير 2015 ( ب
ش 

ي، املوقع مبراك
يف املجال األمن

شأن التعاون 
ب

6387
17-08-2015

ىل االتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 17.15 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.117 

رشي
ظهري 

ت ديفوار
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكو

يف ) 20 يناير 2015 ( ب
ش 

ني املوقعة مبراك
سليم املجرم

يف ميدان ت
6387

17-08-2015

ق 
ىل اتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 08.15 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.116 
رشي

ظهري 

ب األحمر
صلي

ني حكومة اململكة املغربية واللجنة الدولية لل
يف ) 24 نوفمرب 2014 ( ب

ط 
املقر املوقع بالربا

6387
17-08-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 05.15 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.115 

رشي
ظهري 

ىل ) 11 أكتوبر 
ن 7 إ

يس املنعقد بكوماموطو ) اليابان ( م
خالل املؤمتر الدبلوما

يف ) 10 أكتوبر 2013 ( 
ق، املوقعة 

شأن الزئب
ميناماتا ب

) 2013

6387
17-08-2015

ىل 
مبوجبه ع

ق 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 37.15 املواف

سط
شوال 1436 ) 4 أغ

ن 
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.114 

رشي
ظهري 

حكومة اململكة 
ني 

يف ) 18 أبريل 2008 ( ب
ط 

يئ املوقعة بالربا
يف امليدان الجنا

يئ 
ضا

ق باتفاقية التعاون الق
يف امللح

الربوتوكول اإلضا

يف ) 6 فرباير 2015 (
ط 

سية، املوقع بالربا
املغربية وحكومة الجمهورية الفرن

6387
17-08-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 126.12 املواف
سط

شوال 1436 ) 4 أغ
ن 

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.113 
رشي

ظهري 

سمرب 1966 (
يف ) 16 دي

سياسية، املوقع بنيويورك 
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

ق بالعهد الدو
الربوتوكول االختياري امللح

6387
17-08-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 125.12 املواف
سط

شوال 1436 ) 4 أغ
ن 

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.112 
رشي

ظهري 

ف 
طر

ن 
يف ) 6 أكتوبر 1999 ( م

ق عليه بنيويورك 
ضد املرأة املواف

جميع أشكال التمييز 
ىل 

ضاء ع
الربوتوكول االختياري التفاقية الق

الجمعية العامة لألمم املتحدة

6387
17-08-2015
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ىل االتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 93.14 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.104 

رشي
ظهري 

يف 
ي 

رضيب
ب ال

ي ومنع التهر
رضيب

ب االزدواج ال
ني اململكة املغربية وجمهورية إستونيا لتجن

يف ) 25 سبتمرب 2013 ( ب
املوقعة بنيويورك 

ىل الدخل
ب ع

رضائ
ميدان ال

6387
17-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 107.14 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.102 
رشي

ظهري 

س 2014 
ىل 1435 ) 13 مار

ى األو
امد

ن ج
يف 11 م

ش 
سعودية، املوقع مبراك

ق ( املغربية وال
سو

ص القيادة ) ال
ف املتبادل برخ

شأن االعرتا
ب

سعودية
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية ال

( ب

6387
17-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 94.14 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.101 
رشي

ظهري 

سيل ( 
ين - بروك

سية لبلجيكا ) فيدرالية والو
حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفرن

ني 
ي 2014 ( ب

يف ) 21 ما
ط 

املوقع بالربا

ب
سيل باملغر

ين - بروك
ي لفيدرالية والو

ق الربنامج التعليم
ي تطب

ت املدرسية البلجيكية الت
سا

ضعية القانونية للمؤس
حول الو

6387
17-08-2015

ىل مذكرة 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 22.14 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.100 

رشي
ظهري 

سمرب 
صفر 1435 ) 5 دي

يف فاتح 
ط 

ث اإلدارة، املوقعة بالربا
ت الوظيفة العمومية ) الخدمة املدنية ( وتحدي

يف مجاال
تفاهم للتعاون 

ن
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحري

2013 ( ب

6387
17-08-2015

ىل االتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 53.14 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.103 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اإليطالية
ط يف ) فاتح أبريل 2014 ( ب

ص املحكوم عليهم، املوقعة بالربا
حول نقل األشخا

6387
17-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 66.14 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.99 
رشي

ظهري 

ني اململكة 
يف ) 12 فرباير 1971 ( ب

ني املوقعة بروما 
سليم املجرم

ضائية وت
يئ املتبادل وتنفيذ األحكام الق

ضا
يف التفاقية التعاون الق

اإلضا

يف ) فاتح أبريل 2014 (
ط 

املغربية والجمهورية اإليطالية، املوقع بالربا

6387
17-08-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 76.14 املواف
سط

ن شوال 1436 ) 4 أغ
يف 18 م

صادر 
ف رقم 1.15.98 

رشي
ظهري 

ك
ني اململكة املغربية والبوسنة والهرس

يف ) 19 فرباير 2014 ( ب
ط 

يف املادة املدنية والتجارية، املوقعة بالربا
يئ 

ضا
التعاون الق

6387
17-08-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 60.14 املواف

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.97 
رشي

ظهري 

ن قبل مؤمتر 
ضاء عليه، املعتمد م

ين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والق
صيد غري القانو

ي تتخذها دولة امليناء ملنع ال
شأن التدابري الت

ب

ىل ) 23 نوفمرب 2009 (
ن 18 إ

ني املنعقدة بروما م
سادسة والثالث

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة خالل دورته ال

6387
17-08-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ىل املرسوم 
صادقة ع

يض بامل
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 43.15 القا

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.96 
رشي

ظهري 

ق مبدونة 
ى اآلخرة 1436 ) 4 أبريل 2015 ( بتغيري وتتميم القانون رقم 9.97 املتعل

امد
ج

ن 
يف 14 م

صادر 
بقانون رقم 2.15.260 ال

ت
االنتخابا

6387
17-08-2015

ني 
ق بنظام التأم

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 116.12 املتعل
سط

شوال 1436 ) 4 أغ
ن 

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.105 
رشي

ظهري 

ص بالطلبة
ض الخا

ن املر
يس ع

اإلجباري األسا
6384

06-08-2015

ساحل
ق بال

ضان 1436 ) 16 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 املتعل
ن رم

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.87 
رشي

ظهري 
6384

06-08-2015
ف املهنية

ق بالغر
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 24.15 املتعل

سط
ن شوال 1436 ) 4 أغ

يف 18 م
صادر 

ف رقم 1.15.91 
رشي

ظهري 
6383-bis

04-08-2015
ق بتغيري وتتميم القانون 

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 62.15 املتعل
سط

ن شوال 1436 ) 3 أغ
يف 17 م

صادر 
ف رقم 1.15.95 

رشي
ظهري 

ت
صناعة والخدما

ف التجارة وال
يس لغر

ق بالنظام األسا
رقم 38.12 املتعل

6383-bis
04-08-2015

ق بتغيري وتتميم القانون 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 61.15 املتعل

سط
ن شوال 1436 ) 3 أغ

يف 17 م
صادر 

ف رقم 1.15.94 
رشي

ظهري 

صناعة التقليدية
ف ال

يس لغر
رقم 18.09 مبثابة النظام األسا

6383-bis
04-08-2015

ق بتغيري وتتميم القانون 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 60.15 املتعل

سط
ن شوال 1436 ) 3 أغ

يف 17 م
صادر 

ف رقم 1.15.93 
رشي

ظهري 

ف الفالحية
يس للغر

رقم 27.08 مبثابة النظام األسا
6383-bis

04-08-2015

ق بتغيري وتتميم القانون 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 59.15 املتعل

سط
ن شوال 1436 ) 3 أغ

يف 17 م
صادر 

ف رقم 1.15.92 
رشي

ظهري 

صيد البحري
ف ال

يس لغر
ق بالنظام األسا

رقم 4.97 املتعل
6383-bis

04-08-2015

ق باملناجم
ضان 1436 ) فاتح يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 33.13 املتعل

ن رم
يف 14 م

صادر 
ف رقم 1.15.76 

رشي
ظهري 

6380
23-07-2015

يض بتغيري وتتميم 
ي رقم 34.15 القا

ضان 1436 ) 16 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم
ن رم

صادر يف 29 م
ف رقم 1.15.90 

رشي
ظهري 

ت الرتابية
امعا

س الج
ضاء مجال

ب أع
ق بانتخا

ي رقم 59.11 املتعل
القانون التنظيم

6380
23-07-2015

يض بتتميم وتغيري 
ي رقم 33.15 القا

ضان 1436 ) 16 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم
ن رم

صادر يف 29 م
ف رقم 1.15.89 

رشي
ظهري 

سياسية
ب ال

ق باألحزا
ي رقم 29.11 املتعل

القانون التنظيم
6380

23-07-2015

يض بتغيري وتتميم 
ي رقم 32.15 القا

ضان 1436 ) 16 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم
ن رم

صادر يف 29 م
ف رقم 1.15.88 

رشي
ظهري 

ن
شاري

ست
س امل

ق مبجل
ي رقم 28.11 املتعل

القانون التنظيم
6380

23-07-2015

ت
امعا

ق بالج
ي رقم 113.14 املتعل

ضان 1436 ) 7 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم
ن رم

يف 20 م
صادر 

ف رقم 1.15.85 
رشي

ظهري 
6380

23-07-2015
ت 

امال
ق بالع

ي رقم 112.14 املتعل
ضان 1436 ) 7 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم

ن رم
يف 20 م

صادر 
ف رقم 1.15.84 

رشي
ظهري 

واألقاليم
6380

23-07-2015
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ت
ق بالجها

ي رقم 111.14 املتعل
ضان 1436 ) 7 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم

ن رم
يف 20 م

صادر 
ف رقم 1.15.83 

رشي
ظهري 

6380
23-07-2015

يض بتغيري وتتميم القانون 
ضان 1436 ) فاتح يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 77.14 القا

ن رم
يف 14 م

صادر 
ف رقم 1.15.78 

رشي
ظهري 

ب
ي للمغر

شعب
ض ال

صالح القر
يض بإ

رقم 12.96 القا
6379

20-07-2015

صل 
يض بتغيري وتتميم الف

ضان 1436 ) فاتح يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 54.14 القا
ن رم

يف 14 م
صادر 

ف رقم 1.15.77 
رشي

ظهري 

ي للكهرباء 
ب الوطن

ث املكت
س 1963 ( بإحدا

سط
ن ربيع األول 1383 ) 5 أغ

يف 14 م
صادر 

ف رقم 1.63.226 ال
رشي

ن الظهري ال
ين م

الثا

ب
رش

صالح لل
ي للكهرباء واملاء ال

ب الوطن
ق باملكت

ن القانون رقم 40.09 املتعل
واملادة 5 م

6379
20-07-2015

ث املدرسة 
ق بإحدا

شعبان 1436 ) 9 يونيو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 038.13 املتعل
ن 

يف 21 م
صادر 

ف رقم 1.15.67 
رشي

ظهري 

الوطنية العليا لإلدارة
6374

02-07-2015

ق باملقالع
ن شعبان 1436 ) 9 يونيو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 27.13 املتعل

يف 21 م
صادر 

ف رقم 1.15.66 
رشي

ظهري 
6374

02-07-2015
ق بالهيئة الوطنية للنزاهة 

ن شعبان 1436 ) 9 يونيو 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 113.12 املتعل
صادر يف 21 م

ف رقم 1.15.65 
رشي

ظهري 

ن الرشوة ومحاربتها
والوقاية م

6374
02-07-2015

ي رقم 130.13 لقانون املالية
ن شعبان 1436 ) 2 يونيو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم

يف 14 م
صادر 

ف رقم 1.15.62 
رشي

ظهري 
6370

18-06-2015
ض أحكام 

يض بتغيري وتتميم بع
ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 86.14 القا

يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما
صادر 

ف رقم 1.15.53 
رشي

ظهري 

ب
سطرة الجنائية املتعلقة مبكافحة اإلرها

يئ وقانون امل
مجموعة القانون الجنا

6365
01-06-2015

ي رقم 12.14 بتغيري وتتميم القانون 
ن شعبان 1436 ) 2 يونيو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم

يف 14 م
صادر 

ف رقم 1.15.61 
رشي

ظهري 

ف 
رشي

صادر بتنفيذه الظهري ال
ن الدستور وال

ني 49 و92 م
صل

ب العليا تطبيقا ألحكام الف
ص

يف املنا
ني 

ق بالتعي
ي رقم 12.02 املتعل

التنظيم

ن شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 (
رقم 1.12.20 بتاريخ 27 م

6368
11-06-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 49.14 املواف
شعبان 1436 ) 20 ما

يف فاتح 
صادر 

ف رقم 1.15.60 
رشي

ظهري 

حكومة اململكة املغربية وحكومة 
ني 

يف ) 18 فرباير 2014 ( ب
سيل 

ب، املوقعة بربوك
يف مجال محاربة الجرمية املنظمة واإلرها

التعاون 

مملكة بلجيكا

6366
04-06-2015

يف 
ق 

ىل االتفا
ق مبوجبه ع

ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 83.14 املواف
يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما

صادر 
ف رقم 1.15.59 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اإليطالية
يف ) 10 فرباير 2006 ( ب

سكري املوقع بتاورمينا 
ميدان التعاون الع

6366
04-06-2015

ىل مذكرة تفاهم 
ق مبوجبه ع

ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 65.14 املواف
يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما

صادر 
ف رقم 1.15.58 

رشي
ظهري 

يت الداخلية باململكة املغربية و 
ني وزار

س 2014 ( ب
ىل 1435 ) 12 مار

ى األو
امد

ج
يف 10 

ش 
ق املوقعة مبراك

سي
ي و التن

للتعاون األمن

ن
مملكة البحري

6366
04-06-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ىل اتفاقية التعاون 
ق مبوجبه ع

ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 45.14 املواف
صادر يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما

ف رقم 1.15.57 
رشي

ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر
س 2014 ( ب

يف ) 11 مار
ط 

ي املوقعة بالربا
يف املجال األمن

6366
04-06-2015

ق املوقع 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 41.14 املواف

يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما
صادر 

ف رقم 1.15.56 
رشي

ظهري 

شأن نظام 
املية ب

ش
ى وإيرلندا ال

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظم
يف ) 16 سبتمرب 2013 ( ب

ط 
بالربا

ام والدعم املتبادل
قواته

6366
04-06-2015

ق املوقع 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
ي 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 40.14 املواف

يف فاتح شعبان 1436 ) 20 ما
صادر 

ف رقم 1.15.55 
رشي

ظهري 

ام
شأن نظام قواته

ضة ب
يض املنخف

ني اململكة املغربية ومملكة األرا
ي 2013 ( ب

يف ) 21 ما
ط 

بالربا
6366

04-06-2015

ق بتغيري الظهري 
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 62.14 املتعل

ىل 1436 ) 12 مار
ى األو

امد
ن ج

يف 21 م
صادر 

ف رقم 1.15.30 
رشي

ظهري 

ني وأراملهم وفروعهم 
ت املمنوحة للمقاوم

شأن نظام املعاشا
س 1959 ( ب

ضان 1378 ) 16 مار
ف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رم

رشي
ال

صولهم
وأ

6348
02-04-2015

ىل 
صادقة ع

يض بامل
س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 85.14 القا

ىل 1436 ) 12 مار
ى األو

امد
ن ج

يف 21 م
صادر 

ف رقم 1.15.31 
رشي

ظهري 

ي 
ن ذ

ي القعدة 1435 ) فاتح سبتمرب 2014 ( بتتميم القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 م
يف 5 ذ

صادر 
املرسوم بقانون رقم 2.14.596 ال

ت 
ىل التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديا

ب أن يحال فيها ع
ي يج

ن الت
س

سمرب 1971 ( املحددة مبوجبه ال
القعدة 1391 ) 30 دي

ىل التقاعد عند بلوغها 
ي يحال إ

ن الت
س

ت املدنية، والقانون رقم 05.89 املحددة مبوجبه ال
يف نظام املعاشا

ت العامة املنخرطون 
سا

واملؤس

ب التقاعد
ي ملنح روات

امع
يف النظام الج

ستخدمون املنخرطون 
امل

6348
02-04-2015

س 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 69.13 بتغيري وتتميم القانون 
ىل 1436 ) 12 مار

ى األو
امد

ن ج
يف 21 م

صادر 
ف رقم 1.15.29 

رشي
ظهري 

ي
صاد

ت النفع االقت
ت ذا

ق باملجموعا
رقم 13.97 املتعل

6348
02-04-2015

ق 
ي رقم 065.13 املتعل

س 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيم
ىل 1436 ) 19 مار

ى األو
امد

ج
ن 

يف 28 م
صادر 

ف رقم 1.15.33 
رشي

ظهري 

ضائها
ين ألع

ضع القانو
سيري أشغال الحكومة والو

بتنظيم وت
6348

02-04-2015

ن القانون 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 10.15 بتغيري املادة 6 م

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.16 
رشي

ظهري 

صاته
صا

ب وتحديد اخت
ضاء القر

ق بتنظيم ق
رقم 42.10 املتعل

6344
19-03-2015

ن 
صل 2.1 م

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 09.15 بتغيري الف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.15 

رشي
ظهري 

ت والعقود
س 1913 ( مبثابة قانون االلتزاما

سط
ضان 1331 ) 12 أغ

يف 9 رم
صادر 

ف ال
رشي

الظهري ال
6344

19-03-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 42.14 يواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.28 

رشي
ظهري 

ني اململكة املغربية ومملكة بلجيكا
يف ) 18 فرباير 2014 ( ب

سيل 
ي املوقعة بربوك

امع
امن االجت

ض
ال

6343
16-03-2015
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ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 55.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.22 

رشي
ظهري 

شأن 
ت ديفوار ب

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكو
س 2013 ( ب

يف ) 19 مار
ق املوقع بأبيدجان 

يف لالتفا
الربوتوكول اإلضا

يف ) 25 فرباير 2014 (
ىل وجه التبادل، املوقع بأبيدجان 

ت ع
امرا

امية االستث
شجيع وح

ت

6343
16-03-2015

ق 
ىل اتفا

ق مبوجبه ع
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 37.14 املواف

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.19 
رشي

ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الغابونية
س 2014 ( ب

يف ) 7 مار
يف ميدان املالحة التجارية املوقع بليربوفيل 

التعاون 
6343

16-03-2015

يض بتغيري وتتميم 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 101.14 القا

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.27 
رشي

ظهري 

شجيع 
ق بتحديد تدابري لت

س 1993 ( املعترب مبثابة قانون يتعل
ضان 1413 ) 23 مار

ن رم
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.93.16 ال

رشي
الظهري ال

ن أجل اإلدماج
ن م

صد التكوي
ت بق

شهادا
ض ال

ىل بع
ني ع

صل
ب الحا

ي تقوم بتدري
ت الت

شآ
املن

6342
12-03-2015

ق مبزاولة مهنة 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 131.13 املتعل

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.26 
رشي

ظهري 

ب
الط

6342
12-03-2015

ت 
ق باملمتلكا

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 63.14 املتعل
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.25 

رشي
ظهري 

ب
ىل املغر

ن يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إ
ني بالخارج الذي

ن لدن املغاربة املقيم
شأة بالخارج م

ت املن
واملوجودا

6342
12-03-2015

يض بتغيري وتتميم 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 18.14 القا

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.07 
رشي

ظهري 

امل
ي للرأس

امع
ف الج

ت التوظي
ق بهيئا

القانون رقم 41.05 املتعل
6342

12-03-2015

ق بنظام املقاول 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 114.13 املتعل

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.06 
رشي

ظهري 

يت
الذا

6342
12-03-2015

ت 
صفقا

ن ال
ق بره

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 112.13 املتعل
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.05 

رشي
ظهري 

العمومية
6342

12-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 58.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.24 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غينيا
س 2014 ( ب

يف ) 3 مار
يف ميدان املالحة التجارية املوقع بكوناكري 

ق التعاون 
اتفا

6341
09-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 56.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.23 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غينيا
س 2014 ( ب

يف ) 3 مار
ي والتجاري، املوقع بكوناكري 

صناع
ق اإلطار للتعاون ال

االتفا
6341

09-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 52.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.21 

رشي
ظهري 

ي 
رضيب

ب ال
ي ومنع التهر

رضيب
ب االزدواج ال

ني اململكة املغربية وجمهورية غينيا لتجن
س 2014 ( ب

يف ) 3 مار
االتفاقية املوقعة بكوناكري 

ىل الدخل.
ب ع

رضائ
يف ميدان ال

6341
09-03-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 24.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.18 

رشي
ظهري 

يف قراءة 
ت أخرى 

ي إعاقا
رص أو ذو

ي الب
ني أو معاق

ص املكفوف
شورة لفائدة األشخا

ت املن
صنفا

ىل امل
سري النفاذ إ

ش لتي
معاهدة مراك

ىل 28 يونيو 2013 (
ن ) 17 إ

ش م
يس املنعقد مبراك

ن قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر الدبلوما
ت، املعتمدة م

املطبوعا

6341
09-03-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 16.14 املواف

صادر يف 29 م
ف رقم 1.15.17 

رشي
ظهري 

ني 
ساعدة املتبادلة ب

شأن امل
ت املتحدة األمريكية ب

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليا
يف ) 21 نوفمرب 2013 ( ب

ن 
املوقع بواشنط

ني
امرك بالدولت

يت الج
إدار

6341
09-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 84.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.14 

رشي
ظهري 

ت العربية 
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارا

ني 
ي 2006 ( ب

يف ) 2 ما
ط 

سكري املوقعة بالربا
شأن التعاون الع

االتفاقية ب

املتحدة

6341
09-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 68.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.13 

رشي
ظهري 

ب 
س أوروبا باملغر

ب مجل
ص مكت

صو
س أوروبا بخ

ني حكومة اململكة املغربية ومجل
يف ) فاتح أبريل 2014 ( ب

سيل 
ق املوقع بربوك

االتفا

ضعيته القانونية
وو

6341
09-03-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 23.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.09 

رشي
ظهري 

ن شوال 1433 ) 5 سبتمرب 2012 (
يف 19 م

ني الدول العربية، املعتمدة بالقاهرة 
ضائع عرب الطرق الربية ب

تنظيم نقل الب
6341

09-03-2015

ق 
ىل االتفا

ق مبوجبه ع
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 48.14 املواف

صادر يف 29 م
ف رقم 1.15.20 

رشي
ظهري 

يل
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ما

يف ) 20 فرباير 2014 ( ب
ت الجوية املوقع بباماكو 

شأن الخدما
ب

6340
05-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 43.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.12 

رشي
ظهري 

ت
امرا

امية االستث
شجيع وح

شأن ت
يل ب

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ما
يف ) 20 فرباير 2014 ( ب

ق املوقع بباماكو 
االتفا

6340
05-03-2015

ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 34.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.10 

رشي
ظهري 

ي 
رضيب

ب ال
ي ومنع التهر

رضيب
ب االزدواج ال

يل لتجن
ني اململكة املغربية وجمهورية ما

يف ) 20 فرباير 2014 ( ب
االتفاقية املوقعة بباماكو 

ىل الدخل
ب ع

رضائ
يف ميدان ال

6340
05-03-2015

ىل اتفاقية 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 35.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.11 

رشي
ظهري 

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر
س 2014 ( ب

يف ) 11 مار
ط 

ي املوقعة بالربا
النقل الجو

6340
05-03-2015
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ىل 
ق مبوجبه ع

ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 21.14 املواف
يف 29 م

صادر 
ف رقم 1.15.08 

رشي
ظهري 

ي ومنع 
رضيب

ب االزدواج ال
شأن تجن

ني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر ب
سمرب 2013 ( ب

ش يف ) 27 دي
االتفاقية املوقعة مبراك

ىل الدخل
ب ع

رضائ
ق بال

ام يتعل
ي في

رضيب
ب ال

التهر

6340
05-03-2015

ق بالوكالة الوطنية 
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 111.12 املتعل

يف 29 م
صادر 

ف رقم 1.15.04 
رشي

ظهري 

ت الطبية والعطرية
للنباتا

6338
26-02-2015

ث وتنظيم 
يض بإحدا

ن ربيع األول 1436 ) 13 يناير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 60.12 القا
يف 21 م

صادر 
ف رقم 1.14.128 

رشي
ظهري 

صيد البحري - قطاع الفالحة –
ني بوزارة الفالحة وال

امعية لفائدة العامل
امل االجت

ض باألع
سة للنهو

مؤس
6332

05-02-2015

صفية ميزانية 
ق بت

ن ربيع األول 1436 ) 13 يناير 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 125.13 املتعل
يف 21 م

صادر 
ف رقم 1.14.194 

رشي
ظهري 

سنة املالية 2011
ال

6332
05-02-2015

ن 
ض ع

ق بالتعوي
سمرب 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 18.12 املتعل

يف 6 ربيع األول 1436 ) 29 دي
صادر 

ف رقم 1.14.190 
رشي

ظهري 

شغل
ث ال

حواد
6328

22-01-2015

ت 
سا

ق مبؤس
سمرب 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 103.12 املتعل

يف فاتح ربيع األول 1436 ) 24 دي
صادر 

ف رقم 1.14.193 
رشي

ظهري 

يف حكمها
ت املعتربة 

امن والهيئا
االئت

6328
22-01-2015

رشاكة 
ق بعقود ال

سمرب 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 86.12 املتعل
يف فاتح ربيع األول 1436 ) 24 دي

صادر 
ف رقم 1.14.192 

رشي
ظهري 

ص
ني العام والخا

ني القطاع
ب

6328
22-01-2015

سكري
ضاء الع

ق بالق
سمرب 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 108.13 املتعل

صفر 1436 ) 10 دي
ن 

يف 17 م
صادر 

ف رقم 1.14.187 
رشي

ظهري 
6322

01-01-2015
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ة بالجريدة الرسمية شور
سيم املن

املرا
 

ن 2015/1/1 إلى 2015/10/22
م

العنوان
ج.ر

رقم 
ج.ر

تاريخ 

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 2 محــرم 1437 ) 16 أكتوبــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.708 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

س وباإلعــالن أن 
املــة فــا

ب بع
امعــة أوالد الطيــ

لتهيئــة مركــز ج
6406

22-10-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 2 محــرم 1437 ) 16 أكتوبــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.707 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ن املنطقــة املحيطــة بهــا بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
امعــة تنجــداد وجــزء مــ

لتهيئــة ج
6406

22-10-2015

ي 
ك العمومــ

س قطــع أرضيــة تابعــة للملــ
ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( بإخــراج خمــ

ن ذ
صــادر يف 21 مــ

مرســوم رقــم 2.15.659 

ضمهــا 
ي للدولــة و

ك العمومــ
ن امللــ

ن الرســم العقــاري عــدد 103756/03 مــ
صلــة مــ

ط - أكــدال واملتأ
يك مبحطــة القطــار الربــا

ســك
ال

ط - ســال - زمــور – زعــري
ص بواليــة جهــة الربــا

ىل ملكهــا الخــا
إ

6406
22-10-2015

ي البحــري التابــع 
ك العمومــ

يض بتحديــد امللــ
ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( يقــ

ن ذ
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.464 

ىل الوتــد رقــم B39bis بإقليــم بوجــدور
ني B1 إ

رضيــة لبوجــدور بباشــوية بوجــدور مــا بــ
امعــة الح

للج
6406

22-10-2015

يض بتوســيع ثانويــة 
ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.690 

ض
يف القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

شــاعة 
ق م

ب مبدينــة أزمــور بإقليــم الجديــدة وبنــزع ملكيــة حقــو
ي بوشــعي

مــوال
6406

22-10-2015

يض ببنــاء مدخــل 
ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.678 

ن وبنــزع 
امعــة القرويــة اعزانــ

ط بالج
ب املتوســ

ضــور غــر
يئ الجديــد النا

ب املينــا
ق الوطنيــة رقــم : 16 واملركــ

ني الطريــ
ط بــ

ي يربــ
طرقــ

ضــور
ض بإقليــم النا

ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6406
22-10-2015

ث مدرســة 
يض بإحــدا

ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.675 

ض
ت وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ت بإقليــم تارودانــ
ت ببلديــة تارودانــ

املعديــا
6406

22-10-2015

ن القانــون رقــم 
ني 4 و 6 مــ

ت املادتــ
ضيــا

ق مقت
ي الحجــة 1436 ) 22 ســبتمرب 2015 ( بتطبيــ

يف 8 ذ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.694 

ن يقومــون بتحويــل إقامتهــم 
ني بالخــارج الذيــ

ن لــدن املغاربــة املقيمــ
شــأة بالخــارج مــ

ت املن
ت و املوجــودا

ق باملمتلــكا
63.14 املتعلــ

ب
ىل املغــر

الجبائيــة إ

6405
19-10-2015

ضة
ب والريا

شبا
ت وزير ال

صا
صا

ق باخت
يف 2 محرم 1437 ) 16 أكتوبر 2015 ( يتعل

صادر 
مرسوم رقم 2.15.821 

6405
19-10-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ى 
امد

يف 8 جــ
صــادر 

ي الحجــة 1436 ) 2 أكتوبــر 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.13.216 ال
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.800 

ب عنــه
ف ونائــ

رص
ني آمــر بالــ

س 2013 ( بتعيــ
ىل 1434 ) 20 مــار

األو
6404

15-10-2015

ىل 
ض عــ

ي الحجــة 1436 ) 14 أكتوبــر 2015 ( بتغيــري مقــدار رســم االســترياد املفــرو
ن ذ

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.810 

شــتقاته
ني وم

القمــح اللــ
6404

15-10-2015

شغيل
ث اللجنة الوزارية للت

ي الحجة 1436 ) 14 أكتوبر 2015 ( بإحدا
ن ذ

يف 30 م
صادر 

مرسوم رقم 2.15.569 
6404

15-10-2015
شــؤون 

شــغيل وال
ىل وزيــر الت

ط إ
ســل

ض ال
شــأن تفويــ

ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( ب
ن ذ

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.559 

امعية
االجت

6404
15-10-2015

ت 
ســابا

س الجهويــة للح
ي الحجــة 1436 ) 5 أكتوبــر 2015 ( بتحديــد عــدد املجالــ

ن ذ
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.556 

صهــا
صا

ســميتها ومقارهــا ودوائــر اخت
وت

6404
15-10-2015

ب 
ي يعقــو

رشكــة الطبيــة املعدنيــة لحامــة مــوال
ي الحجــة 1436 ) 22 ســبتمرب 2015 ( بــاإلذن لل

يف 8 ذ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.700 

» C
om

pagnie Th
erm

o-M
édicale de M

y Yacoub SA
ى » 

ســم
رشكــة تابعــة ت

ث 
SO « بإحــدا

TH
ERM

Y «
6403

12-10-2015

ي 
يف 8 ذ

صــادر 
س 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.02.854 ال

ســط
ن شــوال 1436 ) 10 أغ

يف 24 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.588 

ي وزارة الرتبيــة الوطنيــة
ص مبوظفــ

يس الخــا
شــأن النظــام األســا

الحجــة 1423 ) 10 فربايــر 2003 ( ب
6402

08-10-2015

ق برتويــج 
ب املتعلــ

ك املغــر
ىل مقــرر بنــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.563 

ني لالســتقالل
ســت

ن فئــة 250 درهــم تخليــدا للذكــرى ال
ضــة مــ

ن الف
ن فئــة 1000 درهــم ومــ

ب مــ
ن الذهــ

قطــع نقديــة مــ
6402

08-10-2015

ق برتويــج 
ب املتعلــ

ك املغــر
ىل مقــرر بنــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.562 

رضاء
ســرية الخــ

ني للم
ن فئــة 250 درهــم تخليــدا للذكــرى األربعــ

ضــة مــ
ن الف

ن فئــة 1000 درهــم ومــ
ب مــ

ن الذهــ
قطــع نقديــة مــ

6402
08-10-2015

ق برتويــج 
ب املتعلــ

ك املغــر
ىل مقــرر بنــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.561 

رشة لرتبــع جاللــة 
سادســة عــ

ن فئــة 250 درهــم تخليــدا للذكــرى ال
ضــة مــ

ن الف
ن فئــة 1000 درهــم ومــ

ب مــ
ن الذهــ

قطــع نقديــة مــ

ش
ىل العــر

س عــ
ســاد

ك محمــد ال
امللــ

6402
08-10-2015

ق برتويــج 
ب املتعلــ

ك املغــر
ىل مقــرر بنــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.560 

س
ســاد

ك محمــد ال
ني مليــالد جاللــة امللــ

ســ
ن فئــة 1000 درهــم تخليــدا للذكــرى الثانيــة والخم

ب مــ
ن الذهــ

قطعــة نقديــة مــ
6402

08-10-2015

ض 
ني نويفــ

ك العــام البحــري مــا بــ
يض بتحديــد امللــ

ي الحجــة 1436 ) 22 ســبتمرب 2015 ( يقــ
يف 8 ذ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.658 

ني الوتــد رقــم ) B1 ( والوتــد رقــم ) B107 ( بإقليــم بوجــدور
امعــة القرويــة جريفيــة، املمتــد مابــ

وواد لكــراع التابــع للج
6401

05-10-2015
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ط 
يض ببنــاء الخــ

ي الحجــة 1436 ) 22 ســبتمرب 2015 ( باإلعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 8 ذ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.654 

ك 2,659 و 7,000 وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة 
ني ن.

صويــرة بــ
ش وال

ني مراكــ
رسعــة العاليــة بــ

ت ال
ت ذا

ي للقطــارا
الحديــد

ش
املــة مراكــ

ك بع
لذلــ

6401
05-10-2015

يف 6 
صــادر 

س 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.00.790 ال
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.309 

ط بإقليــم 
ســقوية للحــوز األوســ

ت 1 بالدائــرة ال
ي الــري الحجــر 2 والــزا

ى اآلخــرة 1421 ) 5 ســبتمرب 2000 ( بتحديــد قطاعــ
امد

جــ

ىل 1389 ) 25 يوليــو 1969 ( مبثابــة قانــون 
ى األو

امد
يف 10 جــ

صــادر 
ف رقــم 1.69.25 ال

رشيــ
ام أحــكام الظهــري ال

الحــوز الجاريــة عليهــ

ت الفالحيــة
امرا

لالســتث

6401
05-10-2015

يف 8 ربيــع 
صــادر

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.01.2690 ال
ن ذ

صــادر يف 26 مــ
مرســوم رقــم 2.14.728 

صحيــة 
ت املراقبــة واملعالجــة ال

صفــة اســتثنائية بعمليــا
ط املطلوبــة للقيــام ب

رشو
اآلخــر 1423 ) 20 يونيــو 2002 ( تحــدد مبوجبــه الــ

ام تــم تتميمــه وتغيــريه
امرك كــ

ت العمــل القانونيــة إلدارة الجــ
ت خــالل أيــام العطــل وخــارج أيــام وســاعا

للنباتــا

6400
01-10-2015

يف 8 
صــادر 

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.01.2689 ال
ن ذ

يف 26 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.727 

ت املراقبــة البيطريــة مبراكز 
صفــة اســتثنائية بعمليــا

ط املطلوبــة للقيــام ب
رشو

ربيــع اآلخــر 1423 ) 20 يونيــو 2002 ( تحــدد مبوجبــه الــ

ام وقــع تغيــريه وتتميمــه
امرك، كــ

ت العمــل القانونيــة إلدارة الجــ
الحــدود خــالل أيــام العطــل وخــارج أيــام وســاعا

6400
01-10-2015

ن 
ن القطعــة املعلــ

ص جــزء مــ
صيــ

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( يــأذن بتغيــري تخ
ن ذ

يف 26 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.545 

ث 
يض بإحــدا

ى اآلخــرة 1418 ) 9 أكتوبــر 1997 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
امد

يف 6 جــ
صــادر 

يف املرســوم رقــم 2.97.777 ال
عنهــا 

صــد 
ك ق

ض وذلــ
ضــور وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ت القرويــة بإقليــم النا
امعــة أوالد ســتو

صناعيــة بج
منطقــة 

ث مقــربة
إحــدا

6399
28-09-2015

يف فاتــح 
صــادر 

ف رقــم 1.59.351 ال
رشيــ

ي الحجــة 1436 ) 23 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري الظهــري ال
يف 9 ذ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.716 

ســيم اإلداري للمملكــة
شــأن التق

ســمرب 1959 ( ب
ى اآلخــرة 1379 ) 2 دي

امد
جــ

6399
28-09-2015

ت العمومية
ق باللجنة الوطنية للطلبيا

ي الحجة 1436 ) 21 سبتمرب 2015 ( يتعل
يف 7 ذ

صادر 
مرسوم رقم 2.14.867 

6399
28-09-2015

ي املراكــز 
ض خريجــ

ضعيــة بعــ
ق بو

صــة تتعلــ
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بإقــرار تدابــري خا

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.394 

ن التابعــة لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة
ن الرتبيــة والتكويــ

الجهويــة ملهــ
6398

24-09-2015

 » SpaceC
om

رشكــة » 
ت 

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال
ن ذ

يف 26 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.609 

ي القعــدة 1421 ) 31 ينايــر 2001 (
يف 6 ذ

صــادر 
ق باملرســوم رقــم 2.00.811 ال

املرفــ
6398

24-09-2015
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ح

 C
im

ecom
 SA

رشكــة » 
ت 

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال
ن ذ

يف 26 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.608 

ي القعــدة 1421 ) 31 ينايــر 2001 (
يف 6 ذ

صــادر 
ق باملرســوم رقــم 2.00.810 ال

« املرفــ
6398

24-09-2015

 G
ulfsat M

aghreb « رشكــة
ت 

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال
ن ذ

صــادر يف 26 مــ
مرســوم رقــم 2.15.607 

ي القعــدة 1421 ) 31 ينايــر 2001 (
صــادر يف 6 ذ

ق باملرســوم رقــم 2.00.809 ال
« املرفــ

6398
24-09-2015

ض املربمــة بتاريــخ 
ىل اتفاقيــة القــر

ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ
ن ذ

يف 26 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.696 

ب 
ســا

صفتــه مديــرا للح
ي، ب

امعــ
ي واالجت

صــاد
يب لإلمنــاء االقت

ق العــر
صنــدو

ني حكومــة اململكــة املغربيــة وال
) 28 يوليــو 2015 ( بــ

يف برنامــج 
ســاهمة 

يك ) 50.000.000 $ (، للم
ني مليــون دوالر أمريــ

ســ
صغــرية واملتوســطة، مببلــغ خم

ت ال
رشوعــا

ص لتمويــل امل
الخــا

يف اململكــة املغربيــة
صغــرية واملتوســطة 

ص ال
ت القطــاع الخــا

شــآ
ت ومن

رشوعــا
امن م

ضــ
متويــل و

6398
24-09-2015

ض املــربم بتاريــخ ) 28 
ق القــر

ىل اتفــا
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.673 

يك ) 
ف دوالر أمريــ

امئة ألــ
ســ

رش مليــون وخم
ي عــ

ي للتنميــة مببلــغ مائــة واثنــ
ك اإلفريقــ

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
يوليــو 2015 ( بــ

) PA
C

EM
يب ) 

صــاد املغــر
ســية االقت

يك (، لتمويــل برنامــج دعــم تناف
112.500.000 دوالر أمريــ

6398
24-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.687 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي مــالل وباإلعــالن أن 
امعــة تانوغــة بإقليــم بنــ

ني لتهيئــة مركــز إخوربــة بج
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.686 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

صالــح وباإلعــالن أن 
ن 

امعــة براديــة بإقليــم الفقيــه بــ
س بج

ني لتهيئــة مركــز أهــل ســو
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.667 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ب وباإلعــالن أن 
امن بإقليــم الحاجــ

ت نعــ
امعــة آيــ

ني لتهيئــة ج
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.666 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ف وباإلعــالن أن 
ن املنطقــة املحيطــة بهــا بإقليــم جرســي

ف وجــزء مــ
ني لتهيئــة مدينــة جرســي

ضوعــ
املو

6397
21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.685 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ن بإقليــم تــازة وباإلعــالن أن 
ي فراســ

امعــة بنــ
ني لتهيئــة مركــز ج

ضوعــ
املو

6397
21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.664 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ســيلة بإقليــم تــازة وباإلعــالن أن 
امعــة ام

ني لتهيئــة مركــز ج
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.665 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

صفــرو وباإلعــالن أن 
امعــة بــر طــم طــم بإقليــم 

ني لتهيئــة مركــز ج
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015
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ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 11 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 26 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.663 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

صفــرو وباإلعــالن أن 
ن أحمــد بإقليــم 

ف بــ
ي يوســ

امعــة ســيد
صنهاجــة بج

ني لتهيئــة مركــز 
ضوعــ

املو
6397

21-09-2015

ىل 
ضــم إ

يئ وت
ك العــام املــا

ن امللــ
يض بإخــراج مــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.548 

ي مــالل
ت بإقليــم بنــ

ن ســاقية تاكرمــ
ص للدولــة مقطــع مــ

ك الخــا
امللــ

6397
21-09-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.585 

املــة أكاديــر - إداوتنــان وبنــزع ملكيــة القطــع 
امعــة تامــري بع

ي عبــد اللــه بج
ن ســد مــوال

ب انطالقــا مــ
رشو

مدينــة أكاديــر باملــاء الــ

ض
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6397
21-09-2015

يض بتزويــد مدينــة 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.586 

ض
ن واد أم الربيــع وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ب انطالقــا مــ
رشو

ش باملــاء الــ
مراكــ

6397
21-09-2015

ط 
يض ببنــاء خــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.440 

ش وبنــزع 
رضيــة ملراكــ

امعــة الح
ك 2،659 بالج

ك 0،000 و ن.
ني ن.

صويــرة بــ
ش وال

ني مراكــ
رسعــة العاليــة بــ

ت ال
ت ذا

ي للقطــارا
حديــد

ش
املــة مراكــ

ض بع
ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6397
21-09-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي الحجــة 1436 ) 16 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر يف 2 ذ
مرســوم رقــم 2.15.598 

ك منفعــة عامة
يف ذلــ

س وباإلعــالن أن 
املــة مكنــا

ت بع
ق االرتفاقــا

س ومناطــ
لتهيئــة املدينــة العتيقــة ملكنــا

6396
17-09-2015

ق 
صــد تثنيــة الطريــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بتجديــد املنفعــة العامــة ق
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.610 

ســيمة 
ســيمة بأقاليــم تــازة والح

ني قاســيطا والح
ق الوطنيــة رقــم 2 الرابطــة بــ

ني تــازة وقاســيطا والطريــ
الجهويــة رقــم 505 الرابطــة بــ

ش
والدريــو

6396
17-09-2015

ن مــرتوك 
صلــة مــ

يض بإخــراج قطعــة أرضيــة متأ
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.558 

ص بواليــة 
ىل ملكهــا الخــا

ضمهــا إ
ي للدولــة و

ك العمومــ
ن امللــ

ق الرســم العقــاري عــدد 04/180374 مــ
ي يخــرت

ي الــذ
ك العمومــ

ســل
امل

ت – الحــوز
ســيف

ش - تان
جهــة مراكــ

6396
17-09-2015

ســبخة 
ي البحــري ب

ك العمومــ
يض بتحديــد امللــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.629 

امعــة القرويــة أخفنــري بإقليــم طرفايــة
تازغــة التابــع للج

6396
17-09-2015

ي البحــري للمــدار 
ك العمومــ

يض بتحديــد امللــ
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.612 

رضي ملدينــة طرفايــة بإقليــم طرفايــة
الحــ

6396
17-09-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ي البحــري » منــارة 
ك العمومــ

يض بتحديــد امللــ
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.572 

صــور بإقليــم القنيطــرة
صــور بقيــادة بنمن

امعــة القرويــة بنمن
ي « التابــع للج

ي البحــراو
ي الهاشــم

ســيد
6396

17-09-2015

ضفــة 
ي البحــري بال

ك العمومــ
يض بتحديــد امللــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.546 

ىل الوتــد رقــم B9 بإقليــم القنيطــرة
ن الوتــد رقــم B1 إ

رضيــة مهديــة بباشــوية مهديــة مــ
امعــة الح

رسى لنهــر ســبو التابــع للج
اليــ

6396
17-09-2015

يض مبنــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة للفالحة 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ

ن ذ
صــادر يف 18 مــ

مرســوم رقــم 2.15.526 

يل املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة دكالــة – عبدة
ىل إثــر تخــ

ســتفيد جديــد عــ
صــة مل

ك الدولــة الخا
ن أمــال

مــ
6396

17-09-2015

يض مبنــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة للفالحة 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ

ن ذ
صــادر يف 18 مــ

مرســوم رقــم 2.15.525 

يل املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة دكالــة – عبدة
ىل إثــر تخــ

ســتفيد جديــد عــ
صــة مل

ك الدولــة الخا
ن أمــال

مــ
6396

17-09-2015

يض ببنــاء ســد اد 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.656 

ض
ي وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ي إفنــ
رشة بإقليــم ســيد

بوعــ
6396

17-09-2015

يض بإعــادة إيــواء 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.655 

ب القرويــة بإقليــم خنيفــرة، وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة 
امعــة القبــا

ط بــدوار » لنــدا « ج
ســقو

ي الــدور اآليلــة لل
قاطنــ

لهــذه الغايــة

6396
17-09-2015

يض بإنجــاز مركــز 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.630 

امعيــة لتوزيــع 
ســتقلة الج

ف الوكالــة امل
ن طــر

س مــ
املــة فــا

رضيــة بع
س الح

امعــة فــا
ط بج

يئ رابــع 225/20 كيلــو فولــ
ســليم كهربــا

ت

ض
س وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

املــاء والكهربــاء بفــا

6396
17-09-2015

يض بإنجــاز ســد 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.626 

ض
البــالن بإقليــم الرحامنــة وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6396
17-09-2015

يض بتعليــة ســد 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.618 

ض
ت وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ســا
ق بإقليــم الخمي

يب رقــرا
ىل واد أ

ن عبــد اللــه عــ
ي محمــد بــ

ســيد
6396

17-09-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.587 

ي ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة 
يك ) مقطــع إقليــم آســف

امعــة القرويــة مــول الــرب
ي بالج

ني الجديــدة وآســف
ط بــ

ســيار الرابــ
ال

ض
الالزمــة لهــذا الغــر

6396
17-09-2015
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يض بتزويــد املنطقــة 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.584 

ســفلية بإقليــم القنيطــرة وبنــزع ملكيــة القطــع 
امعــة القرويــة عامــر ال

ب بالج
رش

صالــح للــ
صناعيــة ملدينــة القنيطــرة باملــاء ال

ال

ض
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6396
17-09-2015

ني 
ث محطتــ

يض بإحــدا
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
صــادر يف 18 مــ

مرســوم رقــم 2.15.583 

ني 
ني األرضيتــ

ضــور وبنــزع ملكيــة القطعتــ
ضــور بإقليــم النا

ي شــعالة مبدينــة النا
ي ترقــاع وحــ

ي بحــ
صحــ

ف ال
رص

ضــخ ميــاه الــ
ل

ض
ني لهــذا الغــر

الالزمتــ

6396
17-09-2015

يض بتوســيع محطــة 
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.571 

ني لهــذا 
ني الالزمتــ

ني األرضيتــ
ي مــالل وبنــزع ملكيــة القطعتــ

رضيــة بإقليــم بنــ
امعــة أوالد عيــاد الح

ســتعملة بج
صفيــة امليــاه امل

ت

ض
الغــر

6396
17-09-2015

ث ثانويــة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.570 

ض
صفــرو وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

صفــرو بإقليــم 
رضيــة ل

امعــة الح
أبــو بكــر الــرازي بالج

6396
17-09-2015

ث ثانويــة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.536 

ض
س مبدينــة كلميــم بإقليــم كلميــم وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

محمــد الخامــ
6396

17-09-2015

ث مدرســة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.534 

ض
امعيل بإقليــم الجديــدة وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ي اســ
امعــة متــوح بدائــرة ســيد

بوعاللــة بج
6396

17-09-2015

ث مدرســة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.531 

ض
ي عابــد بإقليــم الجديــدة وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

امعــة ســيد
الجعافــرة بج

6396
17-09-2015

ث قريــة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.530 

ض
ت الالزمــة لهــذا الغــر

ق وبنــزع ملكيــة العقــارا
ق - الفنيــد

ضيــ
املــة امل

ني ببلديــة مرتيــل بع
صنــاع التقليديــ

لل
6396

17-09-2015

ث مركــز 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.441 

رشكــة امليــاه 
ف 

ن طــر
ق مــ

ق - الفنيــد
ضيــ

املــة امل
رضيــة بع

ق الح
امعــة الفنيــد

ق بالطاقــة الكهربائيــة بج
يس لتزويــد مدينــة الفنيــد

رئيــ

ض
س « وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

امل » امانديــ
شــ

والكهربــاء لل

6396
17-09-2015

ث لجنــة وطنيــة ولجــان محليــة 
يض بإحــدا

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( يقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.259 

ي
ســهيل النقــل الجــو

لت
6396

17-09-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ســاللية 
امعــة ال

ض تابعــة للج
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بــاإلذن بإحيــاء أر

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.631 

ي عــالل بإقليــم القنيطــرة
ســيد فقيهــ

ف ال
ن طــر

ســتغلة مــ
املغايتــة امل

6395
14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.640 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي مــالل وباإلعــالن أن 
ف بإقليــم بنــ

امعــة القرويــة ألوالد يوســ
ف بالج

ني لتهيئــة مركــز أوالد يوســ
ضوعــ

املو
6395

14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.637 

يف 
ضــور وباإلعــالن أن 

رضيــة ألزغنغــان بإقليــم النا
امعــة الح

ي بويفــرور والج
امعــة القرويــة لبنــ

ني لتهيئــة قطــاع أفــرا بالج
ضوعــ

املو

ك منفعــة عامــة
ذلــ

6395
14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.639 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ب بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة مللعــ

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6395

14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.638 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
س العلــو

امعــة القرويــة لغريــ
ني لتهيئــة مركــز الج

ضوعــ
املو

6395
14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.597 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

رضيــة لكلميمــة بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
امعــة الح

ني لتهيئــة الج
ضوعــ

املو
6395

14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.596 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

صبــاح زيــز بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
ب ال

امعــة القرويــة لعــر
ني لتهيئةمركــز الج

ضوعــ
املو

6395
14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.595 

ك منفعــة 
يف ذلــ

املــة املحمديــة وباإلعــالن أن 
ني حــرودة بع

رضيــة لعــ
امعــة الح

ني حــرودة املركــز بالج
ني لتهيئــة قطــاع عــ

ضوعــ
املو

عامــة

6395
14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.594 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

املــة املحمديــة وباإلعــالن أن 
ني حــرودة بع

رضيــة لعــ
امعــة الح

ني لتهيئــة قطــاع زناتــة بالج
ضوعــ

املو
6395

14-09-2015

س 2015 ( بإعــادة منــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة للفالحــة 
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.503 

شــاوية – ورديغــة
ىل إثــر وفــاة املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة ال

ســتفيد جديــد عــ
صــة مل

ك الدولــة الخا
ن أمــال

مــ
6395

14-09-2015

صــل القطعــة 
يض بف

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.462 

ن النظــام 
ت ملــول عــ

املــة انــزكان - آيــ
ت ملــول بع

رضيــة آليــ
امعــة الح

ب الج
ني « الواقعــة بــرتا

األرضيــة التابعــة لغابــة » أدمــ

ين للزراعــة والبيطــرة
ن الثــا

ســ
ســتنة التابــع ملعهــد الح

ب الب
ص املقــام عليهــا مركــ

ك الدولــة الخــا
ىل ملــ

ضمهــا إ
ي و

الغابــو

6395
14-09-2015
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ني الجديــدة 
ط بــ

ي الرابــ
ط الطرقــ

يض بــإدراج الربــ
س 2015 ( يقــ

ســط
ن شــوال 1436 ) 5 أغ

يف 19 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.404 

ســيارة
ف الطــرق ال

صنــ
يف 

ي 
وآســف

6395
14-09-2015

ق بنظــام 
ق القانــون رقــم 116.12 املتعلــ

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بتطبيــ
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.657 

ص بالطلبــة
ض الخــا

ن املــر
يس عــ

ني اإلجبــاري األســا
التأمــ

6395
14-09-2015

 8507-M
A

ض رقــم 
ق القــر

ىل اتفــا
ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( باملوافقــة عــ

ن ذ
يف 18 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.619 

شــاء والتعمــري، 
يل لإلن

ك الــدو
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

يك، املــربم بتاريــخ ) 2 يوليــو 2015 ( بــ
مببلــغ 100.000.000 دوالر أمريــ

ق القرويــة
صحــة األوليــة باملناطــ

ني ال
ســ

ص برنامــج تح
صــو

بخ

6395
14-09-2015

يف 
صــادر 

ي القعــدة 1436 ) 3 ســبتمرب 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.98.183 ال
ن ذ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.65 

ســيري اللجنــة الوطنيــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة
ف وت

ص وكيفيــة تأليــ
صــا

ســمرب 1999 ( بتحديــد اخت
ن شــعبان 1420 ) 3 دي

24 مــ
6395

14-09-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ســط
ي القعــدة 1436 ) 31 أغ

ن ذ
يف 15 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.593 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ط مليــل بإقليــم مديونــة وباإلعــالن أن 
رضيــة لتيــ

امعــة الح
ني لتهيئــة الج

ضوعــ
املو

6393
07-09-2015

ق 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ســط
ي القعــدة 1436 ) 31 أغ

ن ذ
يف 15 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.592 

ك 
يف ذلــ

ضــاء وباإلعــالن أن 
املــة الــدار البي

ضــاء بع
رضيــة للــدار البي

امعــة الح
ي بالج

ي املحمــد
ني لتهيئــة مقاطعــة الحــ

ضوعــ
بــه املو

منفعــة عامــة

6393
07-09-2015

يف 
صــادر 

س 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.11.672 ال
ســط

ن شــوال 1436 ) 10 أغ
يف 24 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.589 

ن
ن الرتبيــة و التكويــ

ث وتنظيــم املراكــز الجهويــة ملهــ
يف شــأن إحــدا

ســمرب 2011 ( 
ن محــرم 1433 ) 23 دي

27 مــ
6391

31-08-2015

ك 
ىل ملــ

ضــم إ
يئ وت

ك العــام املــا
ن امللــ

س 2015 ( تخــرج مبوجبــه مــ
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.547 

ضــوع 
ني « مو

ى » مادلــ
ســم

ك امل
ق امللــ

ى » عزوزيــة « تخــرت
ن مــرتوك ســاقية عموميــة تدعــ

صلــة مــ
ص قطعــة أرضيــة متأ

الدولــة الخــا

ش
املــة مراكــ

T1730/M بع
الرســم العقــاري رقــم 

6390
27-08-2015

ق 
يض بتثنيــة الطريــ

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.527 

ك 16+570 
ىل ن.

ك 000+0 إ
ن ن.

ى ( مــ
ي يحيــ

ي قاســم ) شــطر القنيطــرة - ســيد
ني القنيطــرة وســيد

الوطنيــة رقــم 4 الرابطــة بــ

بإقليــم القنيطــرة

6390
27-08-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ســط
ن شــوال 1436 ) 5 أغ

يف 19 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.393 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت - متــارة و باإلعــالن أن 
صخــريا

املــة ال
ق بع

ني عتيــ
رضيــة لعــ

امعــة الح
ني لتهيئــة الج

ضوعــ
املو

6390
27-08-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ين 
ســة محمــد الزرقطــو

امة » مؤس
ســ

س 2015 ( باعتبــار الجمعيــة امل
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
صــادر يف 19 مــ

مرســوم رقــم 2.15.628 

ت منفعــة عامة
ضــاء جمعيــة ذا

ن مقرهــا بالــدار البي
ث « الكائــ

للثقافــة واألبحــا
6390

27-08-2015

ن ربيــع اآلخــر 
يف 20 مــ

صــادر 
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.12.78 ال

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.601 

ط جمعيــة 
ن مقرهــا بالربــا

ط « الكائــ
ف للفوســفا

رشيــ
ب ال

ســة املكتــ
امة » مؤس

ســ
س 2012 ( باعتبــار الجمعيــة امل

1433 ) 13 مــار

ت منفعــة عامــة
ذا

6390
27-08-2015

ض 
ســليم بذلــة العمــل لفائــدة بعــ

ق بت
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( يتعلــ

يف 29 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.667 

ني للــوزارة املكلفــة بالتجــارة الخارجيــة
ني واألعــوان التابعــ

املوظفــ
6389

24-08-2015

ب 
يف 2 رجــ

صــادر 
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.90.554 ال

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.505 

ت الجامعيــة واألحيــاء الجامعيــة
ســا

ق باملؤس
1411 ) 18 ينايــر 1991 ( املتعلــ

6389
24-08-2015

يك « 
ســة األخويــة للــدرك امللــ

ظ لفائــدة » املؤس
صــد االحتفــا

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( ق
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.602 

يك
صفــة املنفعــة العامــة املخولــة للجمعيــة األخويــة للــدرك امللــ

ب
6388

20-08-2015

ق املــربم بتاريــخ ) 2 يوليــو 2015 
ىل االتفــا

س 2015 ( باملوافقــة عــ
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.574 

امن 
ضــ

صــد 
ت النظيفــة، ق

ق التكنولوجيــا
صنــدو

صفتــه وكالــة تنفيذيــة ل
شــاء والتعمــري، ب

يل لإلن
ك الــدو

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
( بــ

ك 
يك ( منحــه البنــ

يك ) 23،95 مليــون دوالر أمريــ
ف دوالر أمريــ

ســون ألــ
ســع مائــة وخم

رشون مليــون وت
ض مببلــغ ثالثــة وعــ

قــر

رشوع الطاقــة النظيفــة والنجاعــة الطاقيــة
O «، لتمويــل مــ

N
EE « ب

رش
صالــح للــ

ي للكهربــاء واملــاء ال
ب الوطنــ

املذكــور للمكتــ

6388
20-08-2015

ق املــربم بتاريــخ ) 2 يوليــو 2015 
ىل االتفــا

س 2015 ( باملوافقــة عــ
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.573 

يك 
رشون مليــون دوالر أمريــ

ســة وعــ
ض مببلــغ مائــة وخم

امن قــر
ضــ

صــد 
شــاء والتعمــري، ق

يل لإلن
ك الــدو

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
( بــ

رشوع الطاقــة 
ب، لتمويــل مــ

رش
صالــح للــ

ي للكهربــاء واملــاء ال
ب الوطنــ

ك املذكــور للمكتــ
يك ( منحــه البنــ

) 125 مليــون دوالر أمريــ

النظيفــة والنجاعــة الطاقيــة

6388
20-08-2015

ن 
يف 12 مــ

صــادر 
س 2015 ( بإلغــاء املرســوم رقــم 2.12.354 ال

ســط
ن شــوال 1436 ) 5 أغ

يف 19 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.515 

ك 
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

ســمرب 2011 ( بــ
ق املــربم بتاريــخ ) 7 دي

ىل االتفــا
س 2012 ( باملوافقــة عــ

ســط
ضــان 1433 ) فاتــح أغ

رم

ني 
ف أورو ) 110.900.000 أورو ( وأربعــ

امئة ألــ
ســع

ني وت
رشة ماليــ

ض مببلــغ مائــة وعــ
امن قــر

ضــ
صــد 

شــاء والتعمــري ق
يل لإلن

الــدو

ســية « 
شم

امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

يك ( منحــه البنــ
يك ) 40.000.000 دوالر أمريــ

مليــون دوالر أمريــ

ت
ســية لــورزازا

شم
رشوع محطــة الطاقــة ال

M «، لتمويــل مــ
oroccan A

gency for Solar Energy «

6388
20-08-2015
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امل 
ض األدويــة املعــدة لالســتع

ق بــاإلذن بعــر
س 2015 ( يتعلــ

ســط
ن شــوال 1436 ) 5 أغ

يف 19 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.841 

ق
ســو

يف ال
رشي 

البــ
6388

20-08-2015

صحيــة 
ق باملنظومــة ال

ق القانــون إطــار رقــم 34.09 املتعلــ
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتطبيــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.562 

ت
ض العالجا

ت الجهويــة لعــر
صحيــة واملخططــا

ت والخريطــة ال
ض العالجــا

ص تنظيــم عــر
ام يخــ

ت، فيــ
ض العالجــا

و بعــر
6388

20-08-2015

ق 
ن الطريــ

يض ببنــاء مقاطــع مــ
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.553 

ىل 
ك 0+000 إ

ن ن.
ي مــ

ق الجهويــة رقــم 301 وأســف
ني الطريــ

ق الثالثيــة رقــم 6501 ســابقا ( الرابطــة بــ
اإلقليميــة رقــم 2300 ) الطريــ

ك 558+31 
ىل ن.

ك 31+543 إ
ن ن.

ك 26+036 ومــ
ىل ن.

ك 26+032 إ
ن ن.

ك 18+004 ومــ
ن.

ك 18+001 إلىــ
ن ن .

ك 0+072 ومــ
ن.

ض 
ك 39+571 وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ىل ن.
ك 38+059 إ

ن ن.
ك 33+042 ومــ

ىل ن.
ك 32+007 إ

ن ن.
ومــ

ي
بإقليــم آســف

6387
17-08-2015

ط 
ســيار الرابــ

ق ال
يض ببنــاء الطريــ

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.552 

ي ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
ىس ) مقطــع إقليــم آســف

يس عيــ
امعــة القرويــة دار 

ي بالج
ني الجديــدة وآســف

بــ

ض
الغــر

6387
17-08-2015

صــل القطعــة 
يض بف

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.397 

امعــة القرويــة 
صــد بنــاء إعداديــة بالج

صــة ق
ك الدولــة الخا

ىل أمــال
ضمهــا إ

ي ) غابــة دردارة ( و
ك الغابــو

األرضيــة التابعــة للملــ

شــاون
الــدردارة بإقليــم شف

6387
17-08-2015

ضهــا 
يض الفالحيــة بع

ضــم األرا
ىل 

صادقــة عــ
يض بامل

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.113 

ب 
ي وال بدائــرة تــالل الغــر

ي عبــد القــادر وبنــ
ني مــوال

ني القرويتــ
امعتــ

ني التابعــة لنفــوذ الج
ي واد الطــ

ســقو
ض بالقطــاع ال

ىل بعــ
إ

ي قاســم
بإقليــم ســيد

6387
17-08-2015

ب املــدار 
ني جنــو

ك العــام البحــري مــا بــ
يض بتحديــد امللــ

يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( يقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.431 

امعــة القرويــة الطــاح بإقليــم طرفايــة
رضي لطرفايــة وأمكريــو التابــع للج

الحــ
6385

10-08-2015

ني أخفنــري والــواد 
ك العــام البحــري مــا بــ

يض بتحديــد امللــ
يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( يقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.430 

امعــة القرويــة أخفنــري بإقليــم طرفايــة
الواعــر التابــع للج

6385
10-08-2015

ســاللية الحاللبــة 
امعــة ال

ض تابعــة للج
يض بــاإلذن بإحيــاء أر

يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( يقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.417 

س والواقعــة بإقليــم القنيطــرة
ســيد الحمــر ادريــ

ف ال
ن طــر

ســتغلة مــ
املية امل

شــ
ال

6385
10-08-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ى 
ي بوشــت

يض ببنــاء ســد مــوال
يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.414 

 

ض بوالية تطوان
) منطقة استخراج مواد البناء - 2 - ( وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغر

6385
10-08-2015

ي تربطهــا اتفاقيــة 
ت التــ

ســا
ت واملؤس

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتحديــد قامئــة الجامعــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.183 

ي
ث العلمــ

ن والبحــ
يف مجــال تطويــر التعليــم والتكويــ

رشاكــة مــع الدولــة 
6385

10-08-2015

ن ربيــع اآلخــر 
يف 18 مــ

صــادر 
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتتميــم املرســوم رقــم 2.04.89 ال

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.159 

ت الوطنيــة املطابقــة
شــهادا

ت العليــا وكــذا ال
ك الدراســا

ت الجامعيــة وأســال
ســا

ص املؤس
صــا

1425 ) 7 يونيــو 2004 ( بتحديــد اخت
6385

10-08-2015

ن محــرم 
صــادر يف 25 مــ

صــادر يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.04.892 ال
مرســوم رقــم 2.15.13 

ي حقوقهم
ش التحريــر وذو

ضــاء جيــ
ني وأع

ت ماليــة لقدمــاء املقاومــ
1427 ) 24 فربايــر 2006 ( مبنــح إعانــا

6385
10-08-2015

يف 7 
صــادر 

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.11.82 ال
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.38 

ت
صــال

ي للربيــد واملوا
س 2011 ( بإعــادة تنظيــم املعهــد الوطنــ

ســط
ضــان 1432 ) 8 أغ

رم
6385

10-08-2015

صفــر 1436 
ن 

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بتتميــم املرســوم رقــم 2.14.758 بتاريــخ 30 مــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.329 

ت وتنظيــم الــوزارة املكلفــة بالبيئــة
صــا

صا
ســمرب 2014 ( بتحديــد اخت

) 23 دي
6386

13-08-2015

شــأن لوائــح 
ت االنتقاليــة ب

ضيــا
ض املقت

س 2015 ( بتحديــد بعــ
ســط

ن شــوال 1436 ) 5 أغ
يف 19 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.606 

ســمرب 2015 (
ىل غايــة ) 31 دي

ف املنظمــة إ
ت التوظيــ

االنتظــار املتعلقــة مبباريــا
6386

13-08-2015

ن الظهــري 
صــل 38 املكــرر مــ

ق الف
س 2015 ( بتحديــد كيفيــة تطبيــ

ســط
ن شــوال 1436 ) 5 أغ

يف 19 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.436 

ق 
يس العــام للوظيفــة العموميــة املتعلــ

صــادر يف 4 شــعبان 1377 ) 24 فربايــر 1958 ( يف شــأن النظــام األســا
ف رقــم 1.58.008 ال

رشيــ
ال

ت
ني اإلدارا

شــرتكة بــ
ت امل

ىل الهيئــا
ني إ

ني املنتمــ
بنقــل املوظفــ

6386
13-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.537 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي بوهريــة بإقليــم بــركان وباإلعــالن أن 
ســيد

امعــة القرويــة ل
لتهيئــة مركــز الج

6386
13-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.524 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ىل بإقليــم الرشــيدية وباإلعــالن أن 
ســف

امعــة القرويــة لفركلــة ال
لتهيئةمركــز الج

6386
13-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.522 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ق املحيطــة بهــا بإقليــم زاكــورة وباإلعــالن أن 
ن املناطــ

رضيــة ألكــدز وجــزء مــ
امعــة الح

لتهيئــة الج
6386

13-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.520 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

رصة بإقليــم القنيطــرة وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة للمنــا

صبيــح بالج
لتهيئــة مركــز ال

6386
13-08-2015
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ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.519 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

رصة بإقليــم القنيطــرة وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة للمنــا

ســة بالج
لتهيئــة مركــز العناب

6386
13-08-2015

صــد إعــداد منطقــة 
يض بتجديــد إعــالن املنفعــة العامــة ق

يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( يقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.460 

ضــاء بواليــة 
املــة الــدار البي

رضيــة، بع
ضــاء الح

امعــة الــدار البي
ط بج

ي بليــو
ط بهــا، الواقعــة مبقاطعــة ســيد

يك ومــا يحيــ
املحــج امللــ

ضــع لنــزع امللكيــة
ن أن تخ

ي ميكــ
ني حــدود املنطقــة التــ

ضــاء الكــربى وبتعيــ
جهــة الــدار البي

6386
13-08-2015

ت 
امعيــة للقــوا

صالــح االجت
ب للم

ق مبركــز التدريــ
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يتعلــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.851 

ســلحة امللكيــة
امل

6384
06-08-2015

ني لتهيئة 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
صــادر يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

مرســوم رقــم 2.15.521 

ك منفعــة عامــة
صيلــة و باإلعــالن أن يف ذلــ

املــة طنجة-أ
امعــة القرويــة لحــد الغربيــة بع

مركــز الج
6384

06-08-2015

ني لتهيئة 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
صــادر يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

مرســوم رقــم 2.15.392 

ك منفعــة عامــة
ن املنطقــة املحيطــة بهــا بإقليــم الرحامنــة و باإلعــالن أن يف ذلــ

ن جريــر وجــزء مــ
مدينــة ابــ

6384
06-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.371 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ســيمة و باإلعــالن أن 
ن بإقليــم الح

امعــة القرويــة لتيفرويــ
لتهيئــة مركزالج

6384
06-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.370 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

رشقيــة بإقليــم تــازة و باإلعــالن أن 
امعــة القرويــة ملكناســة ال

لتهيئــة مركــز بوقــالل بالج
6384

06-08-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.331 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

املــة أكاديــر - اداوتنــان و باإلعــالن أن 
امعــة القرويــة لتامــري بع

ض بالج
لتهيئــة قطــاع أغــرو

6384
06-08-2015

س 
يض ببنــاء ســد تيــدا

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.455 

ت
ســا

بإقليــم الخمي
6384

06-08-2015

يض ببنــاء ســد كديــة 
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.416 

ض
رساغنــة وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ي أزيــالل وقلعــة ال
ت بإقليمــ

تاملــو
6384

06-08-2015

امعــة 
ســاحل الج

ك العــام البحــري ب
يض بتحديــد امللــ

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.399 

ي بوســلهام املركــز التابــع لدائــرة اللــة ميمونــة بإقليــم القنيطــرة
القرويــة مــوال

6384
06-08-2015

امعــة 
ي البحــري التابــع لج

ك العمومــ
يض بتحديــد امللــ

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

صــادر يف 28 مــ
مرســوم رقــم 2.15.386 

ي
ي إفنــ

ي بإقليــم ســيد
ت بدائــرة إفنــ

ين ( بقيــادة مــري اللفــ
شــطر الثــا

ت ) ال
مــري اللفــ

6384
06-08-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

امعــة 
ي البحــري التابــع لج

ك العمومــ
يض بتحديــد امللــ

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

صــادر يف 28 مــ
مرســوم رقــم 2.15.382 

ي
ي إفنــ

ي بإقليــم ســيد
ت بدائــرة إفنــ

شــطر األول ( بقيــادة مــري اللفــ
ت ) ال

مــري اللفــ
6384

06-08-2015

 ) SC
R ( ني

رشكــة املركزيــة إلعــادة التأمــ
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بــاإلذن لل

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.456 

» C
apm

ezzanine II « ســاهمة
رشكــة امل

امل 
يف رأســ

ســاهمة 
بامل

6383
03-08-2015

 ) O
C

P S.A
ط ) 

ف للفوســفا
رشيــ

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بــاإلذن للمجمــع ال
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.438 

 O
C

P « رشكــة
O «، تابعــة ل

C
P India Services Private Lim

ited « ى
ســم

ســؤولية املحــدودة ت
ت امل

رشكــة باألســهم ذا
ث 

بإحــدا

» International

6383
03-08-2015

ســية » 
شم

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يــؤذن مبوجبــه للوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.437 

شــاريع » 
يف إطــار امل

ســاهمة املحدثــة 
ت امل

رشكا
امل 

يف رأســ
 ،» M

asen C
apital « رشكــة التابعــة لهــا

ســاهمة، عــرب ال
M « بامل

asen

» N
O

O
Ro III و N

O
O

Ro II

6383
03-08-2015

ي 
M-8473 مببلــغ مائتــ

A
ض رقــم 

ق القــر
ىل اتفــا

يف 3 شــوال 1436 ) 20 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.419 

شــاء والتعمــري، 
يل لإلن

ك الــدو
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

ي 2015 ( بــ
مليــون دوالر ) 200.000.000 دوالر (، املــربم بتاريــخ ) 18 مــا

صاديــة
ســية االقت

ق بربنامــج تعزيــز التناف
ت التنميــة املتعلــ

سياســا
ين ل

ض الثــا
ص القــر

صــو
بخ

6383
03-08-2015

ت 
ق اإلعالنــا

صــة بتعليــ
ن الخا

ق بتحديــد األماكــ
ن شــوال 1436 ) 29 يوليــو 2015 ( يتعلــ

يف 12 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.614 

ت واألقاليــم
امال

س العــ
ضــاء مجالــ

ب أع
االنتخابيــة مبناســبة انتخــا

6382
30-07-2015

ن قطعــة أرضيــة 
ســتفيد جديــد مــ

ني م
يض بتعيــ

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.504 

رشقيــة
ق املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة الجهــة ال

ط حــ
ىل إثــر إســقا

صــة عــ
ك الدولــة الخا

ن أمــال
فالحيــة أو قابلــة للفالحــة مــ

6381
27-07-2015

صــد إعــداد 
يض بتجديــد إعــالن املنفعــة العامــة ق

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( يقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.459 

رضيــة، 
ضــاء الح

امعــة الــدار البي
ط بج

ي بليــو
ط بهــا، الواقعــة مبقاطعــة ســيد

يك ومــا يحيــ
ن منطقــة املحــج امللــ

ين مــ
شــطر الثــا

ال

ضــع لنــزع امللكيــة
ن أن تخ

ي ميكــ
ني حــدود املنطقــة التــ

ضــاء الكــربى وبتعيــ
ضــاء بواليــة جهــة الــدار البي

املــة الــدار البي
بع

6381
27-07-2015

ي 
ق يومــ

ث ســو
يض بإحــدا

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.436 

ني لهــذه الغاية
ني الالزمتــ

ني األرضيتــ
صيلــة وبنــزع ملكيــة القطعتــ

املــة طنجــة - أ
رضيــة بع

صيلــة الح
امعــة أ

مغطــاة بج
6381

27-07-2015

ي 
يض بتوســيع مقــربة ســيد

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ن رم

صــادر يف 28 مــ
مرســوم رقــم 2.15.425 

ت وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذه الغاية
ســا

رضيــة بإقليــم الخمي
ت الح

ســا
امعــة الخمي

ب بج
غريــ

6381
27-07-2015
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ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.518 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت - متــارة وباإلعــالن أن 
صخــريا

املــة ال
رضيــة للهرهــورة بع

امعــة الح
ني لتهيئــة الج

ضوعــ
املو

6381
27-07-2015

ني 
ضوع

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
صــادر يف 28 مــ

مرســوم رقــم 2.15.446 

ك منفعــة عامــة
ن املنطقــة املحيطــة بهــا بإقليــم تنغــري وباإلعــالن أن يف ذلــ

رضيــة لتنغــري وجــزء مــ
امعــة الح

لتهيئــة الج
6381

27-07-2015

يف 16 
صــادر 

ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.12.454 ال
ن رم

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.445 

رضيــة ألصيلــة 
امعــة الح

ني لتهيئــة الج
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ن شــوال 1433 ) 4 ســبتمرب 2012 ( باملوافقــة عــ

مــ

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

صيلــة وباإلعــالن أن 
املــة طنجــة - أ

بع

6381
27-07-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.443 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت تــكال بإقليــم أزيــالل وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة أليــ

ت بالج
ني لتهيئــة زاويــة تناغملــ

ضوعــ
املو

6381
27-07-2015

ني 
ضوع

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
صــادر يف 28 مــ

مرســوم رقــم 2.15.332 

ك منفعــة عامــة
صالــح وباإلعــالن أن يف ذلــ

ن 
ىس بإقليــم الفقيــه بــ

امعــة القرويــة لحــد بومــو
لتهيئــة مركــز أوالد امبــارك بالج

6381
27-07-2015

ني األكــرث متثيليــة 
شــغل

ت املهنيــة للم
ام

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتحديــد الئحــة املنظــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.599 

ن
شــاري

ست
س امل

ضــاء مجلــ
ب أع

يف انتخــا
شــاركة 

ي املدعــوة للم
ى الجهــو

ســتو
ىل امل

عــ
6381

27-07-2015

ت املهنيــة 
ام

يل املنظــ
ف الهيئــة الناخبــة ملمثــ

ق بتأليــ
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( يتعلــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.579 

ن
شــاري

ست
س امل

ضــاء مجلــ
ب أع

يف انتخــا
شــاركة 

ني األكــرث متثيليــة املدعــوة للم
شــغل

للم
6381

27-07-2015

ت االنتخابيــة 
ق اإلعالنــا

صــة بتعليــ
ن الخا

ق بتحديــد األماكــ
يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( يتعلــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.578 

ت
س الجهــا

ضــاء مجالــ
ب أع

ت وانتخــا
ت واملقاطعــا

امعــا
س الج

ضــاء مجالــ
ب أع

مبناســبة انتخــا
6381

27-07-2015

امئها 
ت وحدودهــا الجغرافيــة وأســ

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتحديــد عــدد املقاطعــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.577 

يف كل مقاطعــة
ب انتخابهــم 

شــاري املقاطعــة الواجــ
ست

ي وم
امعــ

س الج
ضــاء املجلــ

وعــدد أع
6381

27-07-2015

س كل جهــة 
يف مجلــ

ب انتخابهــم 
ضــاء الواجــ

يف 7 شــوال 1436 ) 24 يوليــو 2015 ( بتحديــد عــدد األع
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.576 

ت املكونــة لــكل جهــة
ت املقاطعــا

امال
ت واألقاليــم وعــ

امال
ىل العــ

و توزيــع عــدد املقاعــد عــ
6381

27-07-2015

ىل العقــد املــربم بتاريــخ ) فاتــح يوليــو 2015 
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
صــادر يف 28 مــ

مرســوم رقــم 2.15.507 

ني مليــون أورو ) 50.000.000 أورو ( منحــه 
ســ

ض مببلــغ خم
امن قــر

ضــ
صــد 

امر ق
يب لالســتث

ك األورو
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

( بــ

 M
oroccan A

gency for Solar Energy « ) M
A

SEN
ســية « ) 

شم
امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال

ســ
رشكــة امل

ك املذكــور لل
البنــ

III ت نــور
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

«، لتمويــل مركــ

6381
27-07-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ىل العقــد املــربم بتاريــخ ) 23 يونيــو 2015 ( 
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.457 

ك 
ض مببلــغ مائــة مليــون أورو ) 100.000.000 أورو ( منحــه البنــ

امن قــر
ضــ

صــد 
امر ق

يب لالســتث
ك األورو

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
بــ

 ،» M
oroccan A

gency for Solar Energy « ) M
A

SEN
ســية « ) 

شم
امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال

ســ
رشكــة امل

املذكــور لل

II ت نــور
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

لتمويــل مركــ

6381
27-07-2015

ني 
ضوع

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
صــادر يف 28 مــ

مرســوم رقــم 2.15.502 

ك منفعــة عامة
يف ذلــ

رص وباإلعــالن أن 
صالــح بإقليــم النــوا

امعــة القرويــة ألوالد 
لتهيئــة الج

6379
20-07-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.501 

ضــاء 
ضــاء بواليــة جهــة الــدار البي

املــة الــدار البي
ضــاء بع

رضيــة للــدار البي
امعــة الح

ن بالج
ي مومــ

ني لتهيئــة مقاطعــة ســيد
ضوعــ

املو

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

الكــربى وباإلعــالن أن 

6379
20-07-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.444 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

رص وباإلعــالن أن 
رضيــة لبوســكورة بإقليــم النــوا

امعــة الح
ني لتهيئــة الج

ضوعــ
املو

6379
20-07-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.442 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت بإقليــم أزيــالل وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة لواويزغــ

ني لتهيئــة الج
ضوعــ

املو
6379

20-07-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 15 يوليــو 2015 ( باملوافقــة عــ

ن رم
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.845 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت - متــارة وباإلعــالن أن 
صخــريا

املــة ال
امعــة القرويــة للمنــزه بع

ني لتهيئــة الج
ضوعــ

املو
6379

20-07-2015

ني املالية
ق بإعداد وتنفيذ قوان

ضان 1436 ) 15 يوليو 2015 ( يتعل
ن رم

يف 28 م
صادر 

مرسوم رقم 2.15.426 
6378

16-07-2015
ق الدائريــة 

يض ببنــاء الطريــ
ضــان 1436 ) 26 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 9 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.395 

املــة أكاديــر - إداوتنــان، وبنــزع ملكيــة 
ت وأوريــر بع

ي تغــازو
امعتــ

ك بج
ت وملــدرا

ني متراغــ
ت الرابطــة بــ

ســياحية لتغــازو
للمحطــة ال

س - ماســة – درعــة
ض بواليــة جهــة ســو

القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6377
13-07-2015

ي 
ط الحديــد

ث الخــ
يض بتثليــ

ضــان 1436 ) 26 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 9 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.383 

ط، وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة 
ك 84,347 ببلديــة الربــا

ىل ن 
ك 78,646 إ

ن ن 
ضــاء والقنيطــرة مــ

ني الــدار البي
ط بــ

الرابــ

ط ســال - زمــور – زعــري
ط بواليــة جهــة الربــا

املــة الربــا
ض بع

لهــذا الغــر

6377
13-07-2015

ىل 
ق املؤديــة إ

يض بإنجــاز الطريــ
ضــان 1436 ) 26 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 9 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.379 

املــة وجــدة – أنجــاد
ض بع

صفــرو وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ســد واد 

6377
13-07-2015
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ن 
ض ملعاهــد التكويــ

ىل اتفاقيــة التدبــري املفــو
صادقــة عــ

ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بامل
يف فاتــح رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.400 

ت ووجــدة وطنجــة املوقعــة بتاريــخ 3 فربايــر 2015
ن ورزازا

ت املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة بــكل مــ
ن الطاقــا

يف مهــ
6377

13-07-2015

ق بتنظيــم مهنــة 
ق القانــون رقــم 05.12 املتعلــ

ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بتطبيــ
يف فاتــح رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.553 

ي
ســياح

املرشــد ال
6377

13-07-2015

يض بتزويــد مدينــة كلميمــة 
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.104 

ي بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
س العلــو

امعــة غريــ
ب بج

رش
صالــح للــ

صــور املجــاورة باملــاء ال
والق

ض
الغــر

6376
09-07-2015

صــل القطعــة األرضيــة 
يض بف

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.13.338 

ت ملــول
املــة انــزكان - آيــ

ك الدولــة بع
ىل أمــال

ضمهــا إ
ي و

ك الغابــو
التابعــة للملــ

6376
09-07-2015

صــل القطعــة األرضيــة 
يض بف

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.13.198 

ت ملــول
املــة انــزكان - آيــ

ك الدولــة بع
ىل أمــال

ضمهــا إ
ني ( و

ي ) غابــة أدمــ
ك الغابــو

التابعــة للملــ
6376

09-07-2015

امل املــدار 
ني شــ

ك العــام البحــري مــا بــ
يض بتحديــد امللــ

ن شــعبان 1436 ) 4 يونيــو 2015 ( يقــ
صــادر يف 16 مــ

مرســوم رقــم 2.15.377 

امعــة القرويــة الطــاح بإقليــم طرفاية
رضي لطرفايــة وســبخة تازغــة بالج

الحــ
6376

09-07-2015

ســالمة 
ق بال

ن القانــون رقــم 28.07 املتعلــ
ق املــادة 21 مــ

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بتطبيــ
صــادر يف 5 رم

مرســوم رقــم 2.15.219 

ت الغذائية
صحيــة للمنتجــا

ال
6376

09-07-2015

ب قبيلــة ازاخنــون 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.349 

ن بدائــرة أكــدز بإقليــم زاكــورة
بقيــادة تزريــ

6375
06-07-2015

ب قبيلــة ازاخنــون 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.348 

ن بدائــرة أكــدز بإقليــم زاكــورة
بقيــادة تزريــ

6375
06-07-2015

ب قبيلــة ازاخنــون 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.347 

ن بدائــرة أكــدز بإقليــم زاكــورة
بقيــادة تزريــ

6375
06-07-2015

ت 
ب قبيلــة واوكلــو

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.346 

ن بدائــرة أكــدز بإقليــم زاكــورة
بقيــادة تزريــ

6375
06-07-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ب قبيلــة دوبــالل 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.345 

ت بدائــرة فــم زكيــد بإقليــم طاطــا
ســين

بقيــادة ت
6375

06-07-2015

ب قبيلــة دوبــالل 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.344 

ت بدائــرة فــم زكيــد بإقليــم طاطــا
ســين

بقيــادة ت
6375

06-07-2015

ن اجــا 
ب قبيلــة يغرطــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.343 

س بدائــرة طاطــا بإقليــم طاطــا
س بقيــادة اديــ

فدوكــ
6375

06-07-2015

ب قبيلــة تغــال بقيــادة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.342 

س بدائــرة طاطــا بإقليــم طاطا
اديــ

6375
06-07-2015

رص 
ب قبيلــة قــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.341 

ت
شــيل بإقليــم ميدلــ

ت بقيــادة اموكــر بدائــرة امل
تكنــدوز

6375
06-07-2015

ب قبيلــة باكنــو 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.340 

ت
ش بإقليــم ميدلــ

بقيــادة كرامــة بدائــرة الريــ
6375

06-07-2015

ى 
ســكن

ب قبيلــة اي
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.339 

ت
ش بإقليــم ميدلــ

بقيــادة كرامــة بدائــرة الريــ
6375

06-07-2015

رص 
ب قبيلــة قــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.338 

ت
شــيل بإقليــم ميدلــ

ت بقيــادة اموكــر بدائــرة امل
تكنــدوز

6375
06-07-2015

ت اعــزة 
ب قبيلــة ايــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.337 

ف بدائــرة تنغــري بإقليــم تنغــري
بقيــادة النيــ

6375
06-07-2015

ت زكان 
ب قبيلــة ايــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.336 

ف بدائــرة تنغــري بإقليــم تنغــري
بقيــادة النيــ

6375
06-07-2015

رشفــاء 
ب قبيلــة 

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.335 

ي بقيــادة أســول بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
اكــورا

6375
06-07-2015

ت مرغــاد 
ب قبيلــة ايــ

ي يقــع بــرتا
امعــ

يض بتحديــد عقــار ج
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يقــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.334 

باموكــر بقيــادة أســول بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
6375

06-07-2015
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ســم » غرغيــز « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( بامل
يف 5 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.13.936 

ش بدائــرة تطــوان بإقليــم وواليــة تطــوان
ن قريــ

امعــة الزيتــون بقيــادة بــ
ب ج

ي حزمــار « والواقــع بــرتا
ى » بنــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
للملــ

6375
06-07-2015

ني
سكري

ض الع
ن التجريدة لفائدة بع

ض ع
ق بالتعوي

ي 2015 ( يتعل
يف 2 شعبان 1436 ) 21 ما

صادر 
مرسوم رقم 2.15.352 

6374
02-07-2015

رشكــة 
ق اإليــداع والتدبــري و

صنــدو
ن 

ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بــاإلذن لــكل مــ
يف فاتــح رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.396 

» C
apm

ezzanine II « ســاهمة
رشكــة امل

امل 
يف رأســ

ســاهمة 
C « امل

D
G

 C
apital Private Equity « امة

ســ
ســيري امل

الت
6374

02-07-2015

ســاهمة 
ك الحديديــة بامل

ســك
ي لل

ب الوطنــ
ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بــاإلذن للمكتــ

يف فاتــح رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.385 

 Société M
arocaine de M

aintenance des R
am

es à G
rande « ت اســم

ي ســيتم إحداثهــا تحــ
ســاهمة التــ

رشكــة امل
امل 

يف رأســ

» V
itesse « » C

apm
ezzanine II

6374
02-07-2015

ســاهمة، 
ســية بامل

شم
ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بــاإلذن للوكالــة املغربيــة للطاقــة ال

يف فاتــح رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.384 

» A
lsolen « امة

ســ
ســاهمة امل

رشكــة امل
امل 

يف رأســ
 ،» M

asen C
apital « رشكــة التابعــة لهــا

عــرب ال
6374

02-07-2015

ت 
صويــ

ضمــون ورقــة الت
ق بتحديــد شــكل وم

ضــان 1436 ) فاتــح يوليــو 2015 ( يتعلــ
ن رم

يف 14 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.454 

ن
شــاري

ست
س امل

ضــاء مجلــ
ب أع

الفريــدة النتخــا
6374

02-07-2015

ت 
ق اإلعالنــا

صــة بتعليــ
ن الخا

ق باألماكــ
ضــان 1436 ) فاتــح يوليــو 2015 ( يتعلــ

ن رم
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.453 

ن
شــاري

ست
س امل

ضــاء مجلــ
ب أع

االنتخابيــة مبناســبة انتخــا
6374

02-07-2015

ني 
ف االنتخابيــة للمرتشــح

صاريــ
ف امل

ضــان 1436 ) فاتــح يوليــو 2015 ( بتحديــد ســق
ن رم

يف 14 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.452 

ت 
امال

س العــ
ضــاء مجالــ

ت وأع
س الجهــا

ضــاء مجالــ
ن وأع

شــاري
ست

س امل
ضــاء مجلــ

ب أع
ت االنتخابيــة برســم انتخــا

مبناســبة الحمــال

ت
ت واملقاطعــا

امعــا
س الج

ضــاء مجالــ
واألقاليــم وأع

6374
02-07-2015

امل 
ت املتعلقــة باســتع

شــكليا
ضــان 1436 ) فاتــح يوليــو 2015 ( بتحديــد اآلجــال وال

ن رم
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.451 

امعيــة 
ت العامــة الج

يف االنتخابــا
شــاركة 

سياســية امل
ب ال

ي تقــوم بهــا األحــزا
ت االنتخابيــة التــ

يف متويــل الحمــال
ســاهمة الدولــة 

م

ت النقابيــة 
ام

سياســية واملنظــ
ب ال

ي تقــوم بهــا األحــزا
ت االنتخابيــة التــ

يف متويــل الحمــال
ت العامــة الجهويــة وكــذا 

واالنتخابــا

ن
شــاري

ست
س امل

ضــاء مجلــ
ب أع

يف انتخــا
شــاركة 

امل

6374
02-07-2015

ت 
يف متويــل الحمــال

ســاهمة الدولــة 
يف شــأن م

ضــان 1436 ) فاتــح يوليــو 2015 ( 
ن رم

يف 14 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.450 

ت العامــة الجهويــة وكــذا 
امعيــة واالنتخابــا

ت العامــة الج
يف االنتخابــا

شــاركة 
سياســية امل

ب ال
ي تقــوم بهــا األحــزا

االنتخابيــة التــ

س 
ضــاء مجلــ

ب أع
يف انتخــا

شــاركة 
ت النقابيــة امل

ام
سياســية واملنظــ

ب ال
ي تقــوم بهــا األحــزا

ت االنتخابيــة التــ
يف متويــل الحمــال

ن
شــاري

ست
امل

6374
02-07-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ت 
ت واألقاليــم قامئــة الدوائــر والقيــادا

امال
ب العــ

ســ
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( يحــدد بح

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.402 

امعــة
س كل ج

يف مجلــ
ب انتخابهــم 

ضــاء الواجــ
ت باململكــة وعــدد األع

امعــا
والج

6374
02-07-2015

ت واألقاليم
امال

س الع
ضاء مجال

ضان 1436 ) 22 يونيو 2015 ( بتحديد عدد أع
يف 5 رم

صادر 
مرسوم رقم 2.15.401 

6374
02-07-2015

ق بالوكالــة الوطنيــة 
ق القانــون رقــم 111.12 املتعلــ

ضــان 1436 ) 18 يونيــو 2015 ( بتطبيــ
يف فاتــح رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.305 

ت الطبيــة والعطريــة
للنباتــا

6374
02-07-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ضــان 1436 ) 22 يونيــو 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 5 رم
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.369 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة لتمزكانــة بإقليــم تاونــا

لتهيئــة مركــز الج
6371

22-06-2015

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 8 شــعبان 1436 ) 27 مــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.272 

ض بواليــة جهــة 
املــة ســال ) القطــع اإلضافيــة ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ط وســال مقطــع ع
ط بالربــا

املحيــ

ط - ســال - زمــور - زعــري
الربــا

6371
22-06-2015

ســم » أنفــركال « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.972 

ت
ت بدائــرة أمــرزكان بإقليــم ورزازا

ت بقيــادة تلــوا
امعــة تلــوا

ب ج
ى » كالوة الجنوبيــة « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015

ســم » أزال املكــون 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.947 

ي أزال والزيتــون 
امعتــ

ب ج
ي حوزمــار « والواقــع بــرتا

ى » بنــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

ب - « التابــع للملــ
ي أزال - أ - وأزال - 

ن مقطعــ
مــ

بدائــرة تطــوان بإقليــم تطــوان

6369-bis
16-06-2015

س 
ســم » واد الخميــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.946 

ي 
ي قاســم بقيــادة بنــ

امعــة القرويــة زاويــة ســيد
ب الج

ي ســعيد « والواقــع بــرتا
ى » بنــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
ســا « التابــع للملــ

مقطــع أم

ســعيد بدائــرة تطــوان بإقليــم تطــوان

6369-bis
16-06-2015

ي بويلــول 
ســم » بنــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.944 

ف
ف بإقليــم جرســي

ني بدائــرة جرســي
ني بقيــادة بركــ

امعــة بركــ
ب ج

ت « والواقــع بــرتا
ى » تامجيلــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015

ســم » لــال ميمونــة 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.942 

ف
ف بإقليــم جرســي

ني بدائــرة جرســي
ني بقيــادة بركــ

امعــة بركــ
ب ج

ت « والواقــع بــرتا
ى » تامجيلــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015

ســم » جبــل النهــري 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.943 

ســيلة بدائــرة 
ت بقيــادة م

امعــة الكــوزا
ب ج

ني أوكــة « والواقــع بــرتا
ى » عــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
ت « التابــع للملــ

ســب
ي ال

مقطــع واد

ت بإقليــم تــازة
تيناســ

6369-bis
16-06-2015
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ي بوقنــدال 
ســم » ســيد

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

صــادر يف 21 مــ
مرســوم رقــم 2.14.941 

امعــة بــورد بقيــادة أجديــر بدائــرة أكنــول بإقليــم تــازة
ب ج

ى » بــورد « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6369-bis

16-06-2015

ض « 
ســم » بوينــو

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.939 

يل 
يل بقيــادة تيــزي وســ

ىل بورقبــة وتيــزي وســ
ي عــ

ي ســيد
امعتــ

ب ج
ى » الكيفــان « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

بدائــرة أكنــول بإقليــم تــازة

6369-bis
16-06-2015

ســم » اوروح « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.887 

امعــة أكزنايــة الجنوبيــة بقيــادة اكنــول بدائــرة اكنــول بإقليــم تــازة
ب ج

ني أوكا « والواقــع بــرتا
ى » عــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
للملــ

6369-bis
16-06-2015

ســم » تانــا « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.907 

امعــة أســول بقيــادة أســول بدائــرة أســول بإقليــم تنغــري
ب ج

ى » تانــا « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ســم » بويزوغــران « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.889 

ك بدائــرة 
ت ازد

ي حمــزة بقيــادة ايــ
امعــة زاويــة ســيد

ب ج
ي حمــزة « والواقــع بــرتا

ى » زاويــة ســيد
ســم

ي امل
ك الغابــو

التابــع للملــ

ت
ش بإقليــم ميدلــ

الريــ

6369-bis
16-06-2015

ب « التابــع 
ســم » ســقال

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

صــادر يف 21 مــ
مرســوم رقــم 2.14.888 

ت
شــيل بإقليــم ميدلــ

ى بقيــادة أموكــر بدائــرة إمل
ت يحيــ

امعــة أيــ
ب ج

ى » أموكــر « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ســم » بوطبــول « التابع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
صــادر يف 21 مــ

مرســوم رقــم 2.14.823 

ت
ش بإقليــم ميدل

ك بدائــرة الريــ
ت إزد

امعــة النزالــة بقيــادة أيــ
ب ج

ن « والواقــع بــرتا
ت سغروشــ

ى » أيــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ف « 
ســم » الوتيــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.822 

ش 
ك بدائــرة الريــ

ت إزد
ي عيــاد وامزيــزل بقيــادة أيــ

ي ســيد
امعتــ

ب ج
ى » امزيــزل « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

ت
بإقليــم ميدلــ

6369-bis
16-06-2015

ســم » أنــوال « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.971 

ت بإقليــم 
ي تادجيــ

ت بدائــرة بنــ
ســين

امعــة بوشــاون بقيــادة تال
ب ج

ن « والواقــع بــرتا
ت سغروشــ

ى » آيــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ

فجيــج

6369-bis
16-06-2015

ســم » الدافعــة « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.821 

امعــة املعرتكــة بقيــادة تنــدرارة بدائــرة فجيــج بإقليــم فجيــج
ب ج

ي كيــل « والواقــع بــرتا
ى » بنــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ســم » جبــل كــروز « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.820 

ي كيــل وعبــو لكحــل 
يت بنــ

ي كيــل وعبــو لكحــل بقيــاد
ي بنــ

امعتــ
ب ج

ي كيــل « والواقــع بــرتا
ى » بنــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

بدائــرة فجيــج بإقليــم فجيــج

6369-bis
16-06-2015

ى 
ســم

ي امل
ك الغابــو

ت تحديــد امللــ
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.772 

ت
ت بإقليــم تيزنيــ

امعــة املعــدر الكبــري بقيــادة أربعــاء رســموكة بدائــرة تيزنيــ
ب ج

» أوالد النومــر « والواقــع بــرتا
6369-bis

16-06-2015

ى 
ســم

ي امل
ك الغابــو

ت تحديــد امللــ
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.771 

ت بإقليــم 
يت أربعــاء رســموكة وأوالد جــرار بدائــرة تيزنيــ

ني أكلــو بقيــاد
ي املعــدر الكبــري واثنــ

امعتــ
ب ج

» لكــرارة « والواقــع بــرتا

ت
تيزنيــ

6369-bis
16-06-2015

ســام » أهــل ركــو 
ت تحديــد أق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.970 

ســة بقيــادة 
امعــة لفريطي

ب ج
ط الحــاج « والواقعــة بــرتا

ى » اوطــا
ســم

ي امل
ك الغابــو

يل الرميلــة « التابعــة للملــ
والعرجــان وأوالد عــ

ط الحــاج بإقليــم بوملــان
ت بدائــرة أوطــا

تانديــ

6369-bis
16-06-2015

س 
ام

ســم » تيكنــ
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.969 

يت 
س بقيــاد

رسغينــة واملــر
ت أنجيــل و

امعــا
ب ج

ى » بوملــان « والواقعــة بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

E,D « التابعــة للملــ
,C

,B,A
ومقاطــع 

بوملــان وســكورة بدائــرة بوملــان بإقليــم بوملــان

6369-bis
16-06-2015

ىس 
ي عيــ

ســم » ســيد
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.730 

ط الحــاج 
ط الحــاج بدائــرة اوطــا

ف بقيــادة اوطــا
ســا

امعــة تي
ب ج

ط الحــاج « والواقــع بــرتا
ى » اوطــا

ســم
ب الحلفــاء امل

ســه
« التابــع ل

بإقليــم بوملــان

6369-bis
16-06-2015

ين 
رصا

ســم » دار النــ
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.678 

ق
ق-الفنيــد

ضي
املــة امل

ني بع
ني بقيــادة عليــ

امعــة القرويــة عليــ
ب الج

ى » الحــوز « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6369-bis

16-06-2015

ي شــكورة « 
ســم » بنــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.938 

امن 
ي ســل

ت وبنــ
ي تاســيف

امعتــ
ب ج

ني بــرتا
ت « والواقعــ

شاشــة تاســيف
ى » ع

ســم
ي امل

ك الغابــو
ني للملــ

ن « التابعــ
ومقطــع » إموراســ

شــاون
ط وبــو أحمــد وأســيفان بدائــرة بــو أحمــد بإقليــم شف

ت تلمبــو
بقيــادا

6369-bis
16-06-2015

ســم » بوهاشــم « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.694 

ب تــازة بإقليــم 
ب بدائــرة بــا

ب والــدردارة بقيــادة تنقــو
ي تنقــو

امعتــ
ب ج

ى » بوهاشــم « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

التابــع للملــ

شــاون
شف

6369-bis
16-06-2015
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ي بوحاجــة 
ســم » ســيد

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

صــادر يف 21 مــ
مرســوم رقــم 2.14.693 

ب تــازة 
ب بدائــرة بــا

ب والــدردارة بقيــادة تنقــو
ي تنقــو

امعتــ
ب ج

ى » بوهاشــم « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ

شــاون
بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

ق 
ســام » الحرائــ

ت تحديــد أق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.692 

ب 
ي بدائــرة بــا

ي بقيــادة فيفــ
امعــة فيفــ

ب ج
ى » الخزانــة « والواقعــة بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
ي نعيــم « التابعــة للملــ

س وبنــ
ســنو

وغ

شــاون
تــازة بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

ســم » اورينكــة « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.691 

شــاون
ب بــرد بإقليــم شف

امعــة متيــوة بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا
ب ج

ى » الجبهــة « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

التابــع للملــ
6369-bis

16-06-2015

ن 
ي بــ

ســم » ســيد
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.690 

ب 
ب بدائــرة بــا

ي الــدردارة ولغديــر بقيــادة تنقــو
امعتــ

ب ج
ى » الــدردارة « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
ســعادة « التابــع للملــ

شــاون
تــازة بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

ي امكايــل 
ي » بنــ

ســم
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.689 

ب بــرد 
امعــة متيــوة بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا

ب ج
ني بــرتا

ى » الجبهــة « والواقعــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

ني للملــ
ت « التابعــ

وطوجيــ

شــاون
بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

ي فنــزر 
ســم » بنــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.688 

امن بقيــادة أســيفان بدائــرة بــو أحمــد بإقليــم 
ي ســل

امعــة بنــ
ب ج

ى » أســيفان « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ

شــاون
شف

6369-bis
16-06-2015

ي » ارزي 1 و 
ســم

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.686 

ب بــرد 
ي ســميح بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا

امعــة بنــ
ب ج

ني بــرتا
ى » الجبهــة « والواقعــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
ني للملــ

ارزي 2 « التابعــ

شــاون
بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

شــري « 
ي اب

ســم » بنــ
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.685 

ب بــرد بإقليــم 
ن وووزكان بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا

ي رزيــ
ي بنــ

امعتــ
ب ج

امرة « والواقــع بــرتا
ى » غــ

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

ن
شاو

شف

6369-bis
16-06-2015

ي ابراهيــم 
ســم » ســيد

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.684 

شــاون
ب بــرد بإقليــم شف

امعــة ووزكان بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا
ب ج

ى » الجبهــة « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6369-bis

16-06-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ســم » الحجــاج « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.682 

ب 
ن بدائــرة بــا

ي رزيــ
ي ســميح وامتــار واونــان بقيــادة بنــ

ت بنــ
امعــا

ب ج
ى » الجبهــة « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

شــاون
بــرد بإقليــم شف

6369-bis
16-06-2015

ســم » يكــون « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.681 

شــاون
ب بــرد بإقليــم شف

امعــة متيــوة بقيــادة الجبهــة بدائــرة بــا
ب ج

ى » الجبهــة « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ســم » أســيفان « 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.586 

ب بــرد 
يت الجبهــة وبــا

ي ســميح و امتــار واونــان بقيــاد
ت بنــ

امعــا
ب ج

ى » الجبهــة « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

التابــع للملــ

شــاون
ب بــرد بإقليــم شف

بدائــرة بــا

6369-bis
16-06-2015

ســم » الربطــة « التابــع 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
صــادر يف 21 مــ

مرســوم رقــم 2.14.724 

ت بإقليــم وزان
صا

ت بدائــرة مقري
صــا

ضــاء بقيــادة مقري
ني بي

امعــة عــ
ب ج

ضــاء « والواقــع بــرتا
ني بي

ى » عــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ت « 
ســم » الزراقفــا

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.687 

ت بإقليــم وزان
صــا

شــة بدائــرة مقري
شــة بقيــادة لربيك

امعــة لربيك
ب ج

شــة « والواقــع بــرتا
ى » لربيك

ســم
ي امل

ك الغابــو
التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015

ي امحمــد 
ســم » بنــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.680 

ت بإقليــم وزان
صــا

شــة بدائــرة مقري
شــة بقيــادة لربيك

امعــة لربيك
ب ج

شــة « والواقــع بــرتا
ى » لربيك

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

6369-bis
16-06-2015

ســام » زالقــة 1 وزالقــة 
ت تحديــد أق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل
صــادر يف 21 مــ

مرســوم رقــم 2.14.679 

ي 
ك الغابــو

شــوتية « التابعــة للملــ
ط ســناد وك

ن مقاطــع بريوكــة وحايــ
ني املكــون مــ

صبانــ
ني وال

ب الرياحــ
ي عبــد القــادر 3 وبــا

2 ومــوال

ت بإقليــم وزان
صا

ي بدائــرة مقري
ي بقيــادة زومــ

امعــة زومــ
ب ج

ي « والواقعــة بــرتا
ى » زومــ

ســم
امل

6369-bis
16-06-2015

ب « التابــع 
ســم » القــو

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن شــعبان 1436 ) 9 يونيــو 2015 ( بامل

صــادر يف 21 مــ
مرســوم رقــم 2.14.480 

ت بإقليــم وزان
صا

ت بدائــرة مقري
صــا

ضــاء بقيــادة مقري
ني بي

امعــة عــ
ب ج

ضــاء « والواقــع بــرتا
ني بي

ى » عــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

للملــ
6369-bis

16-06-2015

ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.00.279 بتاريــخ 2 
ى األو

امد
يف فاتــح جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.594 

ت
ني الــوزارا

شــرتكة بــ
ص بهيئــة األطبــاء البياطــرة امل

يس الخــا
شــأن النظــام األســا

ربيــع اآلخــر 1421 ) 5 يوليــو 2000 ( ب
6368

11-06-2015

ب قبيلــة فرقــة زيــز 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ي 2015 ( يقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.358 

ت
ش بإقليــم ميدلــ

ك بدائــرة الريــ
ت زد

يك بقيــادة ايــ
ن عــ

ت بــ
ط باســتثناء ايــ

االوســ
6368

11-06-2015

ي 
رشفــاء ســيد

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ي 2015 ( يقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.357 

ب بقيــادة أســول دائــرة أســول بإقليــم تنغري
بويعقــو

6368
11-06-2015
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ي 
رشفــاء ســيد

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

ي 2015 ( يقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.356 

ب بقيــادة أســول بدائــرة أســول بإقليــم تنغري
بويعقــو

6368
11-06-2015

صفــر 
ن 

ضــان 1436 ) 24 يونيــو 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.75.863 بتاريــخ 11 مــ
يف 7 رم

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.108 

ي الحجــة 1396 ) 17 
ن ذ

يف 25 مــ
صــادر 

ف رقــم 1.75.453 ال
رشيــ

ن الظهــري ال
صــل 51 مــ

ق الف
1397 ) فاتــح فربايــر 1977 ( بتطبيــ

صيادلــة
ث هيئــة لل

ق بإحــدا
ســمرب 1976 ( مبثابــة قانــون يتعلــ

دي

6373
29-06-2015

سة
س املناف

ق مبجل
ق القانون رقم 20.13 املتعل

ن شعبان 1436 ) 4 يونيو 2015 ( بتطبي
يف 16 م

صادر 
مرسوم رقم 2.15.109 

6369
15-06-2015

ي 2015 ( 
ىل العقــد املــربم بتاريــخ ) 5 مــا

ي 2015 ( باملوافقــة عــ
ب 1436 ) 19 مــا

ن رجــ
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.378 

ن مليــون أورو ) 324.000.000 أورو ( منحتــه 
رشيــ

ض مببلــغ ثالمثائــة وأربعــة وع
امن قــر

ضــ
K، ل

FW
ســة 

ني اململكــة املغربيــة ومؤس
بــ

ت - 
ســية بــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع » مركــ
M (، لتمويــل مــ

A
SEN

ســية ) 
شم

ســة املذكــورة للوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
املؤس

» III ســية محطــة نــور
شم

رشوع بــرج الطاقــة ال
مــ

6365
01-06-2015

ني 
رشاكــة بــ

ق بعقــود ال
ق القانــون رقــم 86.12 املتعلــ

ي 2015 ( بتطبيــ
ب 1436 ) 13 مــا

ن رجــ
يف 24 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.45 

ص
ني العــام والخــا

القطاعــ
6365

01-06-2015

ص 
ك الخــا

ىل امللــ
ضــم إ

يئ وت
ك العــام املــا

ن امللــ
ي 2015 ( تخــرج مبوجبــه مــ

يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.359 

ي الرســم 
ي امليلــود « ذ

ى » جنــان مــوال
ســم

ك امل
ب امللــ

ن مــرتوك ســاقية عموميــة مــارة بجانــ
صلــة مــ

للدولــة قطعــة أرضيــة متأ

العقــاري رقــم 85881 / 02 مبدينــة وجــدة

6368
11-06-2015

ص 
ك الخــا

ىل امللــ
ضــم إ

يئ وت
ك العــام املــا

ن امللــ
ي 2015 ( تخــرج مبوجبــه مــ

يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.353 

ي الرســم العقــاري رقــم 
ى » دار كلمــوع « ذ

ســم
ك امل

ب امللــ
ن مــرتوك ســاقية عموميــة مــارة بجانــ

صلــة مــ
للدولــة قطعــة أرضيــة متأ

119194/02مبدينــة وجدة

6368
11-06-2015

ســكة الحديديــة 
يض بتثنيــة ال

ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.350 

ت لعظــم وبنــزع ملكيــة القطــع 
امعــة القرويــة انزالــ

ك 204،960 بالج
ك 190،600 ون.

ني ن.
امن بــ

ي بوعثــ
ت لعظــم وســيد

ني انزالــ
بــ

ض بإقليــم الرحامنــة
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6368
11-06-2015

ق 
ى الطريــ

يض بتهيئــة ملتقــ
ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.333 

ي وبنــزع 
ي عــالل البحــراو

س ببلديــة ســيد
ط - فــا

ســيار الربــا
ق ال

ق الجهويــة رقــم : 405 ومدخــل الطريــ
الوطنيــة رقــم : 6 والطريــ

ت
ســا

ض بإقليــم الخمي
ني لهــذا الغــر

ني الالزمتــ
ني األرضيتــ

ملكيــة القطعتــ

6368
11-06-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

صــل القطــع األرضيــة 
يض بف

ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.330 

ىل 
ضمهــا إ

امعــة القرويــة لبوغريبــة وبلديــة اكليــم بإقليــم بــركان، وب
ب الج

ى بوغريبــة، والواقعــة بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

التابعــة للملــ

ين (
ن الثــا

ســ
ني أحفــري وســلوان ) مقطــع بــركان - قنطــرة الح

ق الوطنيــة رقــم 2 الرابطــة بــ
صــد تثنيــة الطريــ

ص للدولــة ق
ك الخــا

امللــ

6368
11-06-2015

صــل قطعــة أرضيــة تابعــة 
يض بف

ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.29 

ي
ســكرية بإقليــم آســف

ن أجــل بنــاء ثكنــة ع
ك الدولــة مــ

ىل أمــال
ضمهــا إ

ي و
ك الغابــو

للملــ
6368

11-06-2015

صــل القطعــة األرضيــة 
يض بف

ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.729 

ســوية 
صهــا لت

صي
صــد تخ

ص للدولــة ق
ك الخــا

ىل امللــ
ضمهــا إ

ى (، و
ضفــة اليمنــ

ي ) الكثبــان الرمليــة بأكاديــر ال
ك الغابــو

التابعــة للملــ

املــة أكاديــر ادوتنــان
صــة بأكاديــر بع

ت الحراســة للمواقــع الخا
شــآ

ضعيــة القانونيــة ملن
الو

6368
11-06-2015

ف
رص

ني آمر بال
ي 2015 ( بتعي

ب 1436 ) 19 ما
ن رج

يف 30 م
صادر 

مرسوم رقم 2.15.391 
6367

08-06-2015
ىل 

ى األو
امد

صــادر يف 8 جــ
ي 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.13.214 ال

ب 1436 ) 18 مــا
ن رجــ

صــادر يف 29 مــ
مرســوم رقــم 2.15.389 

ب عنــه
ف ونائــ

رص
ني آمــر بالــ

س 2013 ( بتعيــ
1434 ) 20 مــار

6367
08-06-2015

ن ربيــع 
يف 19 مــ

صــادر 
ي 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.15.101 ال

ب 1436 ) 18 مــا
ن رجــ

يف 29 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.388 

ب عنــه
ف ونائــ

رص
ني آمــر بالــ

اآلخــر 1436 ) 9 فربايــر 2015 ( بتعيــ
6367

08-06-2015

ت مــع الربملــان 
ف بالعالقــا

ت الوزيــر املكلــ
صــا

صا
ق باخت

ي 2015 ( يتعلــ
يف 8 شــعبان 1436 ) 27 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.413 

ين
واملجتمــع املــد

6364-bis
29-05-2015

ي
ب الوطن

ت وزير التعمري وإعداد الرتا
صا

صا
ق باخت

ي 2015 ( يتعل
يف 8 شعبان 1436 ) 27 ما

صادر 
مرسوم رقم 2.15.412 

6364-bis
29-05-2015

ضة
ب والريا

شبا
ت وزير ال

صا
صا

ق باخت
ي 2015 ( يتعل

يف 8 شعبان 1436 ) 27 ما
صادر 

مرسوم رقم 2.15.411 
6364-bis

29-05-2015
ني 

ضوعــ
ق بــه املو

صميــم والنظــام املتعلــ
ىل الت

ي 2015 ( باملوافقــة عــ
ب 1436 ) 13 مــا

ن رجــ
يف 24 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.223 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

امعــة القرويــة لويــركان بإقليــم الحــوز، وباإلعــالن أن 
لتهيئــة مركــز ويــركان بالج

6364
28-05-2015

ي القعــدة 
ن ذ

ي 2015 ( بتتميــم املرســوم رقــم 2.04.423 بتاريــخ 16 مــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.367 

ش
ســة أو ور

رصيــح بفتــح مقاولــة أو مؤس
ت تقديــم الت

ط وشــكليا
رشو

ســمرب 2004 ( بتحديــد 
1425 ) 29 دي

6364
28-05-2015

ن 
يف 17 مــ

صــادر 
ي 2015 ( يتمــم مبوجبــه املرســوم رقــم 2.00.774 ال

ب 1436 ) 13 مــا
ن رجــ

يف 24 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.856 

ســبو
يئ ل

ض املــا
ق بوكالــة الحــو

شــعبان 1421 ) 14 نوفمــرب 2000 ( املتعلــ
6363

25-05-2015

ني واألعــوان 
ق مبنــح بذلــة العمــل للموظفــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( يتعلــ
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.43 

ت
ث ومعاينــة املخالفــا

رض والبحــ
صيــد البحــري - املوكــول إليهــم بتحريــر املحــا

صيــد البحــري - قطــاع ال
ني لــوزارة الفالحــة وال

التابعــ
6362

21-05-2015
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ن 
يف11 مــ

صــادر 
ي 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.12.389 ال

ب 1436 ) 19 مــا
ن رجــ

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.218 

ت الغذائيــة
ت عنونــة املنتجــا

ط وكيفيــا
رشو

ى اآلخــرة 1434 ) 22 أبريــل 2013 ( بتحديــد 
امد

جــ
6366

04-06-2015

رشطة البيئية
ت سري ال

ق بتنظيم وبكيفيا
ي 2015 ( يتعل

ب 1436 ) 19 ما
ن رج

يف 30 م
صادر 

مرسوم رقم 2.14.782 
6366

04-06-2015
اميــة أنــواع 

ق بح
ت القانــون رقــم 29.05 املتعلــ

ضيــا
ق مقت

ي 2015 ( بتطبيــ
يف 2 شــعبان 1436 ) 21 مــا

صــادر 
مرســوم رقــم 2.12.484 

شــة ومراقبــة االتجــار فيها
ت املتوح

ت والحيوانــا
النباتــا

6366
04-06-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي 2015 ( باملوافقــة عــ

ب 1436 ) 4 مــا
ن رجــ

يف 15 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.296 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
ن بإقليــم تاونــا

ســ
ن لح

ي امحمــد بــ
ســيد

امعــة القرويــة ل
لتهيئــة مركــز الج

6362
21-05-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي 2015 ( باملوافقــة عــ

ب 1436 ) 4 مــا
ن رجــ

يف 15 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.295 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
ق بإقليــم تاونــا

ســو
رضيــة لطهــر ال

امعــة الح
لتهيئــة الج

6362
21-05-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ي 2015 ( باملوافقــة عــ

ب 1436 ) 4 مــا
ن رجــ

يف 15 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.271 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
س القرويــة بإقليــم تاونــا

امعــة بوعــرو
لتهيئــة مركــز ج

6362
21-05-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.270 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة للزريــزر بإقليــم تاونــا

لتهيئــة مركــز الج
6362

21-05-2015

ت وبنــاء ثالثــة 
يض مبــد قنــوا

ي 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ب 1436 ) 4 مــا

ن رجــ
يف 15 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.287 

صالــح 
ب باملــاء ال

ق أربعــاء الغــر
ب وســو

ق ثالثــاء الغــر
ســاكنة القرويــة لدائــريت ســو

ت للتقويــة وتزويــد ال
ث محطــا

ت وثــال
خزانــا

شــوافع بإقليــم القنيطــرة
امعــة القرويــة ال

ض بالج
ب وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رش
للــ

6362
21-05-2015

ت باملــاء 
يض بتزويــد مركــز تونفيــ

ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 8 رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.289 

ض
ب بإقليــم خنيفــرة وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رشو
الــ

6362
21-05-2015

يض بتزويــد دواويــر الدويــرة 
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.288 

ض
س وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

املــة مكنــا
امر بع

ي عــ
امعــة نزالــة بنــ

ب بج
رشو

صــور باملــاء الــ
ي من

وبنــ
6362

21-05-2015

ق املؤديــة 
يض بتوســيع الطريــ

ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 8 رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.280 

شــاوة
ض بإقليــم شي

ت وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ىل ســد تاســكور

إ
6362

21-05-2015

ي 
ط الحديــد

ث الخــ
يض بتثليــ

ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 8 رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.276 

ك 800، 100 ببلديــة ســال وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة 
ىل ن.

ك 180، 97 إ
ن ن.

ضــاء والقنيطــرة مــ
ني الــدار البي

ط بــ
الرابــ

املــة ســال
ض بع

لهــذا الغــر

6362
21-05-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

يض بتزويــد مدينــة الرشــيدية 
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.254 

ض
رشفــاء مدغــرة بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

امعــة 
ب بج

رشو
واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

6362
21-05-2015

ق الوطنيــة 
يض بتثنيــة الطريــ

ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 8 رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.308 

ك 000 + 66 بواليــة تطــوان
ىل ن.

ك 000 + 53 إ
ن ن.

رقــم : 2 مــ
6362

21-05-2015

ق 
ط الطريــ

يض بتعديــل مخطــ
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.307 

ي حذيفــة بإقليــم 
امعــة القرويــة بنــ

ك 630 + 276 بالج
ىل ن.

ك 050 + 276 إ
ن ن.

ت مــ
ضانــا

ن الفي
الوطنيــة رقــم : 2 للوقايــة مــ

ســيمة
الح

6362
21-05-2015

ق 
يض ببنــاء بــدال الطريــ

ي تقــ
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بتجديــد املنفعــة العامــة التــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.235 

ك 1+956 
ك 000+0 و ن.

ني ن.
ق الوطنيــة رقــم : 1 مابــ

ن الطريــ
ي إليــه ابتــداء مــ

ش مــع املدخــل املــؤد
امل العرائــ

A شــ
ســيار 1

ال

ش
بإقليــم العرائــ

6362
21-05-2015

يض بإنجــاز 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.350 

ضــاء وأهــل 
ي والكديــة البي

ف وملهــاد
ني والخنافيــ

رشع العــ
ي منطقــة الكــردان، املوجــودة مبــ

ســق
ك ل

ســال
ســية وثانويــة وم

ت رئي
قنــوا

ض
ت وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ت وبلديــة الكــردان بإقليــم تارودانــ
الرمــل والكفيفــا

6359
11-05-2015

يض بتزويــد 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.175 

ض
ت بإقليــم الحــوز وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ن ســد لــال تكركوســ
ب انطالقــا مــ

رشو
ش باملــاء الــ

مدينــة مراكــ
6359

11-05-2015

ســمرب 2014 ( 
ىل العقــد املــربم بتاريــخ ) 19 دي

ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ
يف 8 رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.300 

ســة 
ض مببلــغ ثالمثائــة وثالثــون مليــون أورو ) 330.000.000 أورو ( منحتــه املؤس

امن قــر
ضــ

K، ل
FW

ســة 
ني اململكــة املغربيــة ومؤس

بــ

» II ت، محطــة نــور
ســية بــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع » مركــ
ســية، لتمويــل مــ

شم
املذكــورة للوكالــة املغربيــة للطاقــة ال

6359
11-05-2015

صــل القطعــة األرضيــة 
يض بف

ب 1436 ) 20 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف فاتــح رجــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.160 

املــة أكاديــر – 
ض العقليــة بع

ى األمــرا
شــف

ست
صــد بنــاء م

ك الدولــة ق
ىل أمــال

ضمهــا إ
ســكينة (، و

ي ) غابــة م
ك الغابــو

التابعــة للملــ

إداوتنــان

6358
07-05-2015

ث 
ق بإحــدا

يب رقــرا
ي أ

ضفتــ
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بــاإلذن لوكالــة تهيئــة 

امد
ن جــ

صــادر يف 27 مــ
مرســوم رقــم 2.15.245 

» Bouregreg cultures « ى
ســم

ســاهمة تابعة ت
رشكــة م

6358
07-05-2015

ش 
امة » منظمــة ماتقيــ

ســ
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باعتبــار الجمعيــة امل

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.244 

ت منفعــة عامــة
ن مقرهــا بأكاديــر جمعيــة ذا

ي « الكائــ
ولــد

6358
07-05-2015
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ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.233 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

املــة وجــدة - أنجــاد وباإلعــالن أن 
يك بع

ســتفر
امعــة القرويــة مل

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6358

07-05-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.232 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ني الــركادة بإقليــم بــركان وباإلعــالن أن 
ني لتهيئــة عــ

ضوعــ
املو

6358
07-05-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.231 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

س بإقليــم خنيفــرة وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة ألجلمــو

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6358

07-05-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.224 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة مليبــالدن بإقليــم ميدلــ

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6358

07-05-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.222 

ك منفعــة 
يف ذلــ

صالــح وباإلعــالن أن 
ن 

ي بإقليــم الفقيــه بــ
امد

ي حــ
ســيد

امعــة القرويــة ل
ني لتهيئــة مركــز أوالد ســعيد بالج

ضوعــ
املو

عامــة

6358
07-05-2015

يض ببنــاء محــول 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.256 

ط
املــة الربــا

ق اإلقليميــة رقــم : 4025 بع
ى الطريــ

ســتو
ىل م

ط وســال عــ
ط بالربــا

ق املحيــ
الطريــ

6358
07-05-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
امد

ن جــ
صــادر يف 27 مــ

مرســوم رقــم 2.15.243 

س وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة 
امعــة القرويــة زاويــة ســاي

ي ) مقطــع إقليــم الجديــدة ( بالج
ني الجديــدة وآســف

ط بــ
ســيار الرابــ

ال

ض بإقليــم الجديــدة
الالزمــة لهــذا الغــر

6358
07-05-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
امد

ن جــ
صــادر يف 27 مــ

مرســوم رقــم 2.15.242 

ض ) 
امعــة القرويــة امحمــد أخديــم وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ي بالج
ني الجديــدة وآســف

ط بــ
ســيار الرابــ

ال

مقطــع إقليــم الجديــدة ( بإقليــم الجديــدة

6358
07-05-2015

يض بإنجــاز 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.221 

ض بإقليــم وزان
ني وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ىل ســد الطــ
ق املؤديــة إ

الطريــ
6358

07-05-2015

يض بتزويــد 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.174 

ض
ن واد أم الربيــع وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ب انطالقــا مــ
رشو

ش باملــاء الــ
مدينــة مراكــ

6358
07-05-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ى 
يض ببنــاء امللتقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
امد

ن جــ
يف 27 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.171 

امعــة 
ك 27+000 بج

ق اإلقليميــة رقــم : 3331 عنــد ن 
ك 306+900 والطريــ

ق الوطنيــة رقــم : 1 عنــد ن 
ني الطريــ

ط بــ
ي الرابــ

الطرقــ

امن
ســلي

ض بإقليــم بن
ط وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رشا

6358
07-05-2015

يض ببنــاء ســد 
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.169 

شــاوة
ض بإقليــم شي

س الالزمــة لهــذا الغــر
ف املــال وبنــزع ملكيــة األغــرا

ىل واد أســي
ت عــ

ســكور
ت

6358
07-05-2015

ســمرب 2014 
ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي

ىل االتفــا
ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 2 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.241 

ض 
امن قــر

ضــ
صــد 

ت النظيفــة، ق
ق التكنولوجيــا

صنــدو
صفتــه وكالــة تنفيذيــة ل

ي للتنميــة، ب
ك اإلفريقــ

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
( بــ

ســية « » 
شم

امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

ني مليــون دوالر ) 50.000.000 دوالر ( منحــه البنــ
ســ

مببلــغ خم

III ين : محطــة نــور
شــطر الثــا

ت - ال
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع مركــ
M «، لتمويــل مــ

oroccan A
gency for Solar Energy

6358
07-05-2015

ني 
ســمرب 2014 ( بــ

ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي
ىل االتفــا

ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ
صــادر يف 2 رجــ

مرســوم رقــم 2.15.240 

ض مببلــغ 
امن قــر

ضــ
صــد 

ت النظيفــة، ق
ق التكنولوجيــا

صنــدو
صفتــه وكالــة تنفيذيــة ل

ي للتنميــة، ب
ك اإلفريقــ

اململكــة املغربيــة والبنــ

ســية « » 
شم

امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

ني مليــون دوالر ) 69.000.000 دوالر ( منحــه البنــ
ســعة وســت

ت

II ين : محطــة نــور
شــطر الثــا

ت - ال
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع مركــ
M «، لتمويــل مــ

oroccan A
gency for Solar Energy

6358
07-05-2015

ني 
ســمرب 2014 ( بــ

ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي
ىل االتفــا

ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ
صــادر يف 2 رجــ

مرســوم رقــم 2.15.239 

ن مليــون أورو ) 28.000.000 أورو ( منحــه 
رشيــ

ض مببلــغ مثانيــة وع
امن قــر

ضــ
صــد 

ي للتنميــة، ق
ك اإلفريقــ

اململكــة املغربيــة والبنــ

M «، لتمويــل 
oroccan A

gency for Solar Energy « » ســية
شم

امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

البنــ

III ين : محطــة نــور
شــطر الثــا

ت - ال
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع مركــ
مــ

6358
07-05-2015

ني 
ســمرب 2014 ( بــ

ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي
ىل االتفــا

ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ
صــادر يف 2 رجــ

مرســوم رقــم 2.15.238 

ني مليــون أورو ) 72.000.000 أورو ( منحــه 
ني وســبع

ض مببلــغ اثنتــ
امن قــر

ضــ
صــد 

ي للتنميــة، ق
ك اإلفريقــ

اململكــة املغربيــة والبنــ

M «، لتمويــل 
oroccan A

gency for Solar Energy « » ســية
شم

امة » الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

البنــ

II ين : محطــة نــور
شــطر الثــا

ت - ال
ســية لــورزازا

شم
ب الطاقــة ال

رشوع مركــ
مــ

6358
07-05-2015

ســمرب 2014 
ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي

ىل االتفــا
ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 2 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.253 

امئة 
ســ

ني مليــون وخم
ني وأربعــة وثالثــ

ض مببلــغ مائتــ
امن قــر

ضــ
صــد 

شــاء والتعمــري، ق
يل لإلن

ك الــدو
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

( بــ

ك املذكــور للوكالــة 
يك ( منحــه البنــ

يك ) 80.000.000 دوالر أمريــ
ني مليــون دوالر أمريــ

ف أورو ) 234.500.000 أورو ( ومبلــغ مثانــ
ألــ

ت
ســية املركــزة نــور – ورزازا

شم
ت الطاقــة ال

رشوع محطــا
M (، لتمويــل مــ

A
SEN

ســية ) 
شم

املغربيــة للطاقــة ال

6358
07-05-2015
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ســمرب 2014 ( 
ق املــربم بتاريــخ ) 19 دي

ىل االتفــا
ب 1436 ) 21 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 2 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.225 

امن 
ضــ

صــد 
ت النظيفــة، ق

ق التكنولوجيــا
صنــدو

صفتــه وكالــة تنفيذيــة ل
شــاء والتعمــري، ب

يل لإلن
ك الــدو

ني اململكــة املغربيــة والبنــ
بــ

امة » 
ســ

رشكــة امل
ك املذكــور لل

يك ( منحــه البنــ
يك ) 119 مليــون دوالر أمريــ

رش مليــون دوالر أمريــ
ســعة عــ

ض مببلــغ مائــة وت
قــر

ســية 
شم

ت الطاقــة ال
رشوع محطــا

M «، لتمويــل مــ
oroccan A

gency for Solar Energy « » ســية
شم

الوكالــة املغربيــة للطاقــة ال

ت
املركــزة نــور – ورزازا

6358
07-05-2015

ي 
ث العلمــ

ث اللجنــة الوزاريــة الدامئــة للبحــ
س 2015 ( بإحــدا

ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار
امد

يف 10 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.87 

واالبتــكار والتنميــة التكنولوجيــة
6358

07-05-2015

ت 
صــة مبنــح معادلــة شــهادا

ســطرة الخا
ط وامل

رشو
ب 1436 ) 27 أبريــل 2015 ( بتحديــد الــ

يف 8 رجــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.131 

ي
ن املهنــ

التكويــ
6360

14-05-2015

ن 
يف 20 مــ

صــادر 
ب 1436 ) 30 أبريــل 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.15.284 ال

ن رجــ
يف 11 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.351 

صــة لهــا ومقارهــا وتحديــد الدوائــر 
ص

صيــد البحــري وعــدد املقاعــد املخ
ف ال

ني غــر
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتعيــ

امد
جــ

ت املهنيــة املمثلــة 
ىل الهيئــا

ب الدوائــر عــ
ســ

يب وكــذا توزيــع املقاعــد ح
االنتخابيــة التابعــة لــكل غرفــة ومقــر كل دائــرة ونفوذهــا الــرتا

ف املذكــورة
يف الغــر

6357-bis
05-05-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 27 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.248 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

املــة وجــدة - أنجــاد وباإلعــالن أن 
ق املحيطــة بهــا بع

ن املناطــ
ني لتهيئــة مدينــة وجــدة وجــزء مــ

ضوعــ
املو

6357
04-05-2015

ي 
ســيد

ك العــام البحــري ب
يض بتحديــد امللــ

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( يقــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.215 

ي
امن بدائــرة كزولــة بإقليــم أســف

امعــة القرويــة أوالد ســل
ني B1 و B119 التابــع للج

دنيــان واملالــح باملقطــع املمتــد مــا بــ
6356

30-04-2015

يض بتهيئــة 
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.216 

ي الحــوز 
ك 000+431 بإقليمــ

ك 550+278 و ن.
ني ن.

ام بــ
ت فيــ

ش وورزازا
ني مراكــ

ق الوطنيــة رقــم 9 الرابطــة بــ
وتقويــة الطريــ

ت
وورزازا

6356
30-04-2015

يض بتهيئــة 
ي تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتجديــد املنفعــة العامــة التــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.214 

ي بواليــة جهــة دكالــة – عبــدة
ي بإقليــم أســف

رشوع املينــاء الجديــد ألســف
املنطقــة املينائيــة املحاذيــة ملــ

6356
30-04-2015

صــل 
يض بف

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.213 

صهــا لثانويــة أحــد 
صي

صــد تخ
ص للدولــة ق

ك الخــا
ىل امللــ

ضمهــا إ
ني (، و

ي ) غابــة أدمــ
ك الغابــو

القطعــة األرضيــة التابعــة للملــ

ت ملــول
املــة انزكان-آيــ

يل بع
ضعيــة العقاريــة إلعداديــة االمــام الجــازو

ســوية الو
وت

6356
30-04-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ن القانــون رقــم 39.08 
ق املــادة 174 مــ

ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( بتطبيــ
امد

ن جــ
يف 27 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.881 

ق العينيــة
ق مبدونــة الحقــو

املتعلــ
6356

30-04-2015

ت » لجنــة 
صــا

صا
شــأن تحديــد تركيبــة واخت

ى اآلخــرة 1436 ) 17 أبريــل 2015 ( ب
امد

ن جــ
يف 27 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.839 

ني
ق املؤلفــ

يب لحقــو
ب املغــر

صــة « املحدثــة باملكتــ
ســخة الخا

الن
6354

23-04-2015

ىل األرقــام املحــدد بهــا عــدد 
صادقــة عــ

س 2015 ( بامل
ىل 1436 ) 19 مــار

ى األو
امد

ن جــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.234 

ني باململكــة
ســكان القانونيــ

ال
6354

23-04-2015

ت 
صناعــة والخدمــا

ف التجــارة وال
ني غــر

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتعيــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.283 

يب وكــذا 
صــة لهــا ومقارهــا وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة التابعــة لــكل غرفــة ومقــر كل دائــرة ونفوذهــا الــرتا

ص
وعــدد املقاعــد املخ

ف املهنيــة لــكل غرفــة وكل دائــرة انتخابيــة
ىل األصنــا

توزيــع املقاعــد عــ

6351
13-04-2015

صناعــة التقليديــة وعــدد املقاعد 
ف ال

ني غــر
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتعيــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.282 

يب ومقارهــا وكــذا توزيــع 
يب ومقارهــا وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة التابعــة لــكل غرفــة ونفوذهــا الــرتا

صــة لهــا ونفوذهــا الــرتا
ص

املخ

ف املذكــورة
ني للغــر

ني املهنيــ
صنفــ

ىل ال
ب الدوائــر االنتخابيــة عــ

ســ
املقاعــد ح

6351
13-04-2015

ف الفالحيــة وعــدد املقاعــد 
ني الغــر

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتعيــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.281 

يب
صــة لهــا ومقارهــا وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة التابعــة لــكل غرفــة ونفوذهــا الــرتا

ص
املخ

6351
13-04-2015

ف 
ضــاء غــر

ب أع
ى اآلخــرة 1436 ) 8 أبريــل 2015 ( بتحديــد تاريــخ االقــرتاع النتخــا

امد
ن جــ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.262 

صيــد البحــري
ف ال

صناعــة التقليديــة وغــر
ف ال

ت وغــر
صناعــة والخدمــا

التجــارة وال
6351

13-04-2015

ف 
ضــاء الغــر

ب أع
ى اآلخــرة 1436 ) 8 أبريــل 2015 ( بتحديــد تاريــخ االقــرتاع النتخــا

امد
ن جــ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.261 

حية
الفال

6351
13-04-2015

صــا 
ش.م « ترخي

ت 
رشكــة » وانــا كوربوريــ

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( مبنــح 
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.279 

ن الجيــل الرابــع
ت متنقلــة مــ

ســتعمل تكنولوجيــا
ت ت

صــال
ث واســتغالل شــبكة عامــة للموا

إلحــدا
6350-bis

11-04-2015

صــا 
ش.م « ترخي

ي تيليكــوم 
رشكــة » ميــد

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( مبنــح 
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.278 

ن الجيــل الرابــع
ت متنقلــة مــ

ســتعمل تكنولوجيــا
ت ت

صــال
ث واســتغالل شــبكة عامــة للموا

إلحــدا
6350-bis

11-04-2015

صــا 
ش.م « ترخي

ب 
ت املغــر

صــاال
رشكــة » ات

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( مبنــح 
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.277 

ن الجيــل الرابع
ت متنقلــة مــ

ســتعمل تكنولوجيــا
ت ت

صــال
ث واســتغالل شــبكة عامــة للموا

إلحــدا
6350-bis

11-04-2015



167

صــادر 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.09.168 ال

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.855 

صيــد 
ت املركزيــة لــوزارة الفالحــة وال

ت وتنظيــم املديريــا
صــا

صا
ي 2009 ( بتحديــد اخت

ىل 1430 ) 21 مــا
ى األو

امد
ن جــ

يف 25 مــ

البحــري - قطــاع الفالحــة –

6350
09-04-2015

يض ببنــاء وتجهيــز 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار
امد

يف 6 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.173 

ب وبنــزع 
رش

صالــح للــ
ت باملــاء ال

شــا
ت والخني

ي تاوغيلــ
امعتــ

ت لتزويــد الدواويــر التابعــة لج
ني ومــد قنــوا

محطــة للتقويــة وخزانــ

ي قاســم
ت بإقليــم ســيد

امعــة القرويــة تاوغيلــ
ض بالج

ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6353
20-04-2015

يض بتزويــد مركــز 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار
امد

يف 6 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.172 

ض
ب رقــم 281/30 بإقليــم إفــران وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ن الثقــ
ب انطالقــا مــ

رشو
ت باملــاء الــ

ضيــ
تيمح

6353
20-04-2015

يض بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.02.682 بتاريــخ 
س 2015 ( يقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار
امد

يف 6 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.81 

ي 
ضعيــة العقاريــة لتجزئــة املطــار ببلديــة ســيد

ســوية الو
يض بت

ب 1423 ) 11 ســبتمرب 2002 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
3 رجــ

ض
املنظــري بواليــة تطــوان وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6353
20-04-2015

يض بتزويــد مدينــة 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.107 

ني 
ني األرضيتــ

ي بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطعتــ
س العلــو

امعــة غريــ
ب بج

رش
صالــح للــ

صــور املجــاورة باملــاء ال
كلميمــة والق

ض
ني لهــذا الغــر

الالزمتــ

6353
20-04-2015

يض بتقويــة تزويــد 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.103 

ك بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة 
رشفــاء مدغــرة الخنــ

امعــة 
ب بج

رشو
مدينــة الرشــيدية واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

ض
الالزمــة لهــذا الغــر

6353
20-04-2015

صــل قطعــة أرضيــة 
يض بف

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
صــادر يف 3 جــ

مرســوم رقــم 2.15.57 

ســعيدية
رضية ال

امعــة الح
صــد بنــاء مقــر جديــد للج

صــة ق
ك الدولــة الخا

ىل أمــال
ضمهــا إ

ي و
ك الغابــو

تابعــة للملــ
6353

20-04-2015

صــل القطعــة 
يض بف

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.30 

صــد توســيع املحطــة الحراريــة لجــرادة 
صــة ق

ك الدولــة الخا
ىل أمــال

ضمهــا إ
ىل ( و

ي يعــ
ي ) غابــة بنــ

ك الغابــو
األرضيــة التابعــة للملــ

ط بإقليــم جــرادة
ن فئــة 350 ميــكاوا

ببنــاء وحــدة مــ

6353
20-04-2015
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ح

صــل القطعــة 
يض بف

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.882 

ت 
امعاتيــة تالكجونــ

صــد بنــاء املدرســة الج
صــة ق

ك الدولــة الخا
ىل أمــال

ضمهــا إ
ي ) غابــة إيفــوزارن ( و

ك الغابــو
األرضيــة التابعــة للملــ

ت
ت بإقليــم تارودانــ

امعــة القرويــة تالكجونــ
بالج

6353
20-04-2015

رضيبــة 
ني لل

ضعــ
ض الخا

ق باســتثناء بعــ
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( املتعلــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.263 

يت
ىل املقــاول الــذا

ق عــ
يئ املطبــ

ن النظــام الجبــا
ن االســتفادة مــ

ت مــ
شــطة أو يقدمــون خدمــا

ن أو األن
ض املهــ

ن يزاولــون بعــ
الذيــ

6353
20-04-2015

ن القانــون رقــم 
ق املــواد 5 و 6 و 8 مــ

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتطبيــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.258 

يت
ق بنظــام املقــاول الــذا

114.13 املتعلــ
6353

20-04-2015

ت ســري اللجنــة الوطنيــة 
ن وكيفيــا

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتحديــد تكويــ
امد

ن جــ
صــادر يف 20 مــ

مرســوم رقــم 2.15.257 

يت
للمقــاول الذا

6353
20-04-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار
امد

يف 9 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.187 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
ب بإقليــم ورزازا

ت زينــ
امعــة ايــ

ن حــدو بج
ت بــ

رص ايــ
ني لتهيئــة قــ

ضوعــ
املو

6350
09-04-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار
امد

يف 9 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.186 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
صغــري بإقليــم ســطا

امعــة القرويــة ألوالد ال
ني لتهيئــة مركــز الج

ضوعــ
املو

6350
09-04-2015

ســاكنة 
يض بتزويــد ال

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار

امد
يف 9 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.924 

ض 
ب وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رشو
ي الورتــزاغ باملــاء الــ

ســا
ســية غف

القرويــة املجــاورة لقنــاة الجــر الرئي

ت
بإقليــم تاونــا

6350
09-04-2015

 m
edias « ق جريــدة إلكرتونيــة

ص إلطــال
س 2015 ( بالرتخيــ

ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار
امد

يف 9 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.73 

ب
com.24 « باملغــر

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.210 

ت
ت بإقليــم تاوريــر

ت بدائــرة تاوريــر
ي اشــبل بقيــادة أهــل تاوريــر

بنــ
6350

09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.209 

ت
ت بإقليــم تاوريــر

ت بدائــرة تاوريــر
ي بقيــادة أهــل تاوريــر

أوالد امليــد
6350

09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.208 

ت
ت بإقليــم تاوريــر

ت بدائــرة تاوريــر
ي كــوالل بقيــادة أهــل تاوريــر

بنــ
6350

09-04-2015
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ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.191 

ت الريبــان بقيــادة أســول بدائــرة أســول بإقليــم تنغــري
ف وايــ

ي امحمــد ايوســ
ت ســيد

رشفــاء ايــ
6350

09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.190 

ي بقيــادة أســول بدائــرة أســول بإقليــم تنغــري
رشفــاء اكــورا

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.189 

ت مرغــاد اموكــر بقيــادة أســول بدائــرة أســول بإقليــم تنغــري
ايــ

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.205 

ت بدائــرة أقــا بإقليــم طاطــا
ت حربيــل بقيــادة متنــار

صبــة أيــ
ق

6350
09-04-2015

يض 
ي املدعــو » أرا

امعــ
يض بتحديــد العقــار الج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.202 

س بدائــرة طاطــا بإقليــم طاطــا
ني « بقيــادة اديــ

ت ياســ
جمــوع قبيلــة آيــ

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.199 

ت بويحيــا بقيــادة اقايغــان بدائــرة فــم زكيــد بإقليــم طاطــا
آيــ

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار

امد
يف 6 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.207 

ت بدائــرة أقــا بإقليــم طاطــا
يل بقيــادة متنــار

ت عــ
أيــ

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار

امد
يف 6 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.204 

س بدائــرة طاطــا بإقليــم طاطــا
ض بقيــادة اديــ

رش اقائــز نــكا
مــد

6350
09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.196 

ت بدائــرة زاكــورة بإقليــم زاكــورة
ي املختــار بقيــادة متكــرو

زاويــة ســيد
6350

09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار

امد
يف 10 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.194 

ت بدائــرة زاكــورة بإقليــم زاكــورة
ك بقيــادة متكــرو

متتيــ
6350

09-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار

امد
يف 6 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.195 

ت بدائــرة زاكــورة بإقليــم زاكــورة
ضــالودرار بقيــادة متكــرو

ا
6350

09-04-2015

ني 
ضــة عقاريــة بــدون معــدل بــ

س 2015 ( بــاإلذن بإجــراء مقاي
ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار

امد
يف 9 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.12.312 

ضــل
ن مف

ش بــ
ســيد محمــد الرمــا

ي ( وال
ك الغابــو

الدولــة ) امللــ
6350

09-04-2015
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ني 
ضــة عقاريــة بــدون معــدل بــ

س 2015 ( بــاإلذن بإجــراء مقاي
ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار

امد
يف 6 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.13.111 

ق
ق-الفنيــد

ضي
املــة امل

ب ع
SA ( بــرتا

RL ( رشكــة طاكــورا
ي ( و

ك الغابــو
الدولــة ) امللــ

6350
09-04-2015

A
RC

I- ك العــام البحــري ملنــار
يض بتحديــد امللــ

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
 2.14.915

مرســوم رقــم
 

ب
ي الذهــ

رضيــة الداخلــة بإقليــم واد
امعــة الح

ن بالج
PRES الكائــ

6350
09-04-2015

يض بإنجــاز محطــة 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.914 

ض
ضــور وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رضيــة بإقليــم النا
س املــاء الح

امعــة رأ
ســائل بج

للتطهــري ال
6349

06-04-2015

ى اآلخــرة 1436 ) 4 أبريــل 2015 ( بتغيــري وتتميــم القانــون رقــم 9.97 
امد

ن جــ
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم بقانــون رقــم 2.15.260 

ت
ق مبدونــة االنتخابــا

املتعلــ
6349

06-04-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار
امد

يف 9 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.188 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة لكدانــة بإقليــم ســطا

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6348

02-04-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
س 2015 ( باملوافقــة عــ

ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار
امد

يف 9 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.185 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي مــالل وباإلعــالن أن 
شــيخ بإقليــم بنــ

امعــة زاويــة ال
ني لتهيئــة ج

ضوعــ
املو

6348
02-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 27 مــار

امد
يف 6 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.203 

س دائــرة طاطــا بإقليــم طاطــا
ت بقيــادة اديــ

تلدنوكــ
6348

02-04-2015

ق رقــم 2 لعقــد التدبــري 
ىل العقــد امللحــ

صادقــة عــ
س 2015 ( بامل

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.150 

يف 4 ربيــع األول 1431 ) 19 فربايــر 
صــادر 

ق عليــه بواســطة املرســوم رقــم 2.09.613 ال
صــاد

يل امل
ض لتجــارة الكحــول اإليثيــ

املفــو

ام تــم تغيــريه وتعديلــه
2010 ( كــ

6348
02-04-2015

 H
om

m
e d’H

onneur « ي
ص لطبــع مجلتــ

س 2015 ( بالرتخيــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.139 

ب
Fem « باملغــر

m
e d’H

onneur « و »
6348

02-04-2015

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
ىل 1436 ) 23 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف 4 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.86 

امعيل وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة 
ي اســ

امعــة القرويــة ســيد
ي ) مقطــع إقليــم الجديــدة ( بالج

ني الجديــدة وآســف
ط بــ

الرابــ

ض بإقليــم الجديــدة
الالزمــة لهــذا الغــر

6348
02-04-2015

يض بتزويــد مدينــة 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.70 

ض
س األول وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ي إدريــ
ن ســد مــوال

ب انطالقــا مــ
رشو

س باملــاء الــ
فــا

6348
02-04-2015
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ضافة املرتاكم
ىل القيمة امل

رضيبة ع
ن ال

س 2015 ( بإرجاع دي
ى اآلخرة 1436 ) 31 مار

امد
يف 10 ج

صادر 
مرسوم رقم 2.15.135 

6348
02-04-2015

ن لــدن 
ني مــ

ق باإلقــرار واألداء اإللكرتونيــ
س 2015 ( يتعلــ

ى اآلخــرة 1436 ) 31 مــار
امد

يف 10 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.97 

ن الحــرة
ض املهــ

ن يزاولــون بعــ
رضيبــة الذيــ

ني لل
ضعــ

الخا
6348

02-04-2015

ســويقه 
ي يتــم ت

ي الــذ
شــا

ق بجــودة ال
س 2015 ( يتعلــ

ىل 1436 ) 4 مــار
ى األو

امد
ن جــ

يف 13 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.711 

صحيــة
ســالمته ال

وب
6348

02-04-2015

 8467-M
A

ض رقــم 
ق القــر

ىل اتفــا
ى اآلخــرة 1436 ) 8 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.273 

ص 
صــو

شــاء والتعمــري بخ
يل لإلن

ك الــدو
ني اململكــة املغربيــة والبنــ

س 2015 ( بــ
مببلــغ 104.300.000 أورو املــربم بتاريــخ ) 27 مــار

صلبــة
ت ال

سياســة تنميــة قطــاع النفايــا
ق ب

ض الرابــع املتعلــ
القــر

6353
20-04-2015

ىل االتفاقيــة املربمــة بتاريــخ ) 28 
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.274 

ي منحــه 
ض الــذ

امن القــر
ضــ

صــد 
ي، ق

امعــ
ي واالجت

صــاد
يب لإلمنــاء االقت

ق العــر
صنــدو

ني حكومــة اململكــة املغربيــة وال
ينايــر 2015 ( بــ

ي 
ســيار الجديــدة - آســف

ق ال
رشوع الطريــ

يف متويــل مــ
ســاهمة 

ب، للم
ســيارة باملغــر

رشكــة الوطنيــة للطــرق ال
ق املذكــور لل

صنــدو
ال

يف (
ضــا

ض إ
) قــر

6353
20-04-2015

ىل االتفاقيــة املربمــة بتاريــخ ) 28 
ى اآلخــرة 1436 ) 8 أبريــل 2015 ( باملوافقــة عــ

امد
ن جــ

يف 18 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.250 

ي منحــه 
ض الــذ

امن القــر
ضــ

صــد 
ي، ق

امعــ
ي واالجت

صــاد
يب لإلمنــاء االقت

ق العــر
صنــدو

ني حكومــة اململكــة املغربيــة وال
ينايــر 2015 ( بــ

شــاون 
رشوع تزويــد مدينــة شف

يف متويــل مــ
ســاهمة 

ب، للم
رش

صالــح للــ
ي للكهربــاء واملــاء ال

ب الوطنــ
ق املذكــور للمكتــ

صنــدو
ال

ب
رش

والقــرى املجــاورة مبيــاه الــ

6353
20-04-2015

ق باملدرســة 
ق القانــون رقــم 89.12 املتعلــ

س 2015 ( بتطبيــ
ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار

امد
يف 9 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.12.315 

ط
الوطنيــة العليــا للمعــادن بالربــا

6353
20-04-2015

TEC
H

N
O

امة » -
ســ

رشكــة امل
ىل منــح ال

س 2015 ( باملوافقــة عــ
ى اآلخــرة 1436 ) 30 مــار

امد
يف 9 جــ

صــادر 
 2.15.138

مرســوم رقــم
 

ســال
س ب

صديــر الحــرة لتكنوبوليــ
يف إعــداد وإدارة منطقــة الت

PO « االمتيــاز 
LIS R

A
BA

T
SH

O
RE S.A

6352
16-04-2015

ىل 
ض عــ

ق بتغيــري رســم االســترياد املفــرو
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( يتعلــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.275 

شــتقاته
ني وم

القمــح اللــ
6352

16-04-2015

ن 
ض عــ

ت تخويــل التعويــ
س 2015 ( بتحديــد مقاديــر وكيفيــا

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.810 

ي
ث العلمــ

ن والبحــ
ىل للرتبيــة والتكويــ

س األعــ
ضــاء املجلــ

ن التنقــل لفائــدة أع
ض عــ

املهــام والتعويــ
6351

13-04-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.780 

امعــة 
ض بالج

ي مــالل ) مقطــع إقليــم برشــيد ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة اإلضافيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ني برشــيد وبنــ

ط بــ
الرابــ

ني بإقليــم برشــيد
القرويــة املباركيــ

6347
30-03-2015

ىل 1436 ) 23 فربايــر 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.13.731 بتاريــخ 23 
ى األو

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.963 

يف الخــارج
ني 

شــؤون املغاربــة املقيمــ
ث اللجنــة الوزاريــة ل

ي القعــدة 1434 ) 30 ســبتمرب 2013 ( بإحــدا
ن ذ

مــ
6347

30-03-2015

ي 
يئ ملينــاء ســيد

ك العــام املينــا
يض بتحديــد امللــ

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.88 

ي
ي إفنــ

ي بإقليــم ســيد
ي إفنــ

ي بباشــوية ســيد
ي إفنــ

ســيد
رضيــة ل

امعــة الح
ي التابــع للج

إفنــ
6351

13-04-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.877 

ي عبــد اللــه ) مقطــع إقليــم الجديــدة ( وبنــزع ملكيــة القطــع 
امعــة القرويــة مــوال

ي بالج
ني الجديــدة وآســف

ط بــ
ســيار الرابــ

ال

ض
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6351
13-04-2015

ث إعداديــة 
يض بإحــدا

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.151 

ض
س وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

املــة فــا
الجواهــري بزواغــة بع

6351
13-04-2015

ث مدرســة 
يض بإحــدا

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.152 

ض
ي قاســم بإقليــم تطــوان وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

امعــة زاويــة ســيد
ت بج

مترنــو
6351

13-04-2015

ي 
يض ببنــاء ســد مــوال

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.83 

ض
ى بواليــة تطــوان وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

بوشــت
6351

13-04-2015

ق 
يض بتثنيــة الطريــ

س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار

امد
يف 3 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.58 

ض
امعــة كلدمــان بإقليــم تــازة وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

الجهويــة رقــم 505 مقطــع ج
6351

13-04-2015

يض ببنــاء قنطــرة عنــد ن 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.23 

امعــة القرويــة 
ت بالج

ي وســطا
ي العايــد

ني ســيد
ط بــ

ي الرابــ
ط الحديــد

ن الخــ
ســكة رقــم 6005 مــ

ف معــرب ال
ك 62،630 نتيجــة حــذ

ت
ض بإقليــم ســطا

ي وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ي العايــد

ســيد

6351
13-04-2015

يض ببنــاء وتجهيــز 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.926 

امن وبنــزع 
ي ســلي

ت املــاء لوكالــة التوزيــع القنيطــرة ســيد
شــآ

صــور لتقويــة من
امعــة القرويــة بنمن

ضــخ ومــد قنــاة بالج
ني لل

محطتــ

صــور بإقليــم القنيطــرة
امعــة القرويــة بنمن

ض بالج
ني لهــذا الغــر

ني الالزمتــ
ني األرضيتــ

ملكيــة القطعتــ

6351
13-04-2015
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يض بتقويــة تزويــد 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.927 

ض بإقليــم 
ب 2432/15 وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ن الثقــ
ب انطالقــا مــ

رشو
س باملــاء الــ

مدينــة مكنــا

ب
الحاجــ

6351
13-04-2015

يض بتزويــد دوار 
س 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.571 

س
املــة مكنــا

ض بع
ب وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رشو
رشقــاوة باملــاء الــ

6351
13-04-2015

ن 
يف 21 مــ

صــادر 
س 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.08.420 ال

ى اآلخــرة 1436 ) 24 مــار
امد

يف 3 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.12.477 

رضيــة بإقليــم 
امعــة بيوكــرى الح

ي بج
ق أســبوع

ث ســو
يض بإحــدا

ضــان 1428 ) 22 ســبتمرب 2008 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
رم

ض
ت باهــا وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

اشــتوكة - آيــ

6351
13-04-2015

ن املرســوم بقانــون 
ق املــادة الثانيــة مــ

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتطبيــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.286 

ق مبدونــة 
ى اآلخــرة 1436 ) 4 أبريــل 2015 ( بتغيــري وتتميــم القانــون رقــم 9.97 املتعلــ

امد
ن جــ

يف 14 مــ
صــادر 

رقــم 2.15.260 ال

ت
االنتخابــا

6351
13-04-2015

ىل 
صاديــة عــ

شــطة االقت
ق بتوزيــع األن

ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( يتعلــ
امد

ن جــ
يف 20 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.285 

صيــد البحــري
ف ال

ت الناخبــة لغــر
الهيئــا

6351
13-04-2015

صيــد البحــري وعــدد املقاعــد 
ف ال

ني غــر
ى اآلخــرة 1436 ) 10 أبريــل 2015 ( بتعيــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.284 

يب وكــذا توزيــع املقاعــد 
صــة لهــا ومقارهــا وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة التابعــة لــكل غرفــة ومقــر كل دائــرة ونفوذهــا الــرتا

ص
املخ

ف املذكــورة
يف الغــر

ت املهنيــة املمثلــة 
ىل الهيئــا

ب الدوائــر عــ
ســ

ح

6351
13-04-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.182 

ف بقيــادة اســول دائــرة اســول بإقليــم تنغــري
ي امحمــد ايوســ

ت ســيد
رشفــاء ايــ

6346
26-03-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.181 

ب بقيــادة أســول بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
ي بويعقــو

رشفــاء ســيد
6346

26-03-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.180 

ت مرغــاد اموكــر بقيــادة أســول بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
آيــ

6346
26-03-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.179 

ت مرغــاد بقيــادة امالكــو بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
ايــ

6346
26-03-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.178 

ت مرغــاد بقيــادة امالكــو دائــرة اســول بإقليــم تنغــري
ايــ

6346
26-03-2015

ب قبيلــة 
ي يقــع بــرتا

امعــ
يض بتحديــد عقــار ج

س 2015 ( يقــ
ى اآلخــرة 1436 ) 25 مــار

امد
يف 4 جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.177 

رص تانــة بقيــادة أســول بدائــرة اســول بإقليــم تنغــري
قــ

6346
26-03-2015

ي 
ضفتــ

يض بتهيئــة 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.39 

رضيــة لتطــوان بواليــة تطــوان
امعــة الح

واد مرتيــل بالج
6346

26-03-2015

ســاكنة 
يض بتزويــد ال

ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى األو

امد
يف فاتــح جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.60 

ض
ي وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ب بإقليــم آســف
رشو

ي باملــاء الــ
القرويــة إلقليــم آســف

6346
26-03-2015

ســاكنة 
يض بتزويــد ال

ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
ى األو

امد
يف فاتــح جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.72 

ض
ي وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ب بإقليــم آســف
رشو

ي باملــاء الــ
القرويــة إلقليــم آســف

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.74 

ك، بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة 
امعــة الخنــ

ب بج
رشو

مدينــة الرشــيدية واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

ض
لهــذا الغــر

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.69 

ب بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
امعــة الرتــ

ب، بج
رشو

املراكــز التابعــة إلقليــم الرشــيدية باملــاء الــ

ض
الغــر

6346
26-03-2015

يض بتزويــد مدينــة 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.68 

رشفــاء مدغــرة بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
امعــة 

ب بج
رشو

الرشــيدية واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

ض
الغــر

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.67 

ك بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
امعــة الخنــ

ب، بج
رشو

مدينــة الرشــيدية واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

ض
الغــر

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.66 

س بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
امعــة أوفــو

ب، بج
رشو

املراكــز التابعــة إلقليــم الرشــيدية باملــاء الــ

ض
الغــر

6346
26-03-2015
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يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.65 

ني 
ني الالزمتــ

ني األرضيتــ
ك بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطعتــ

امعــة الخنــ
ب بج

رشو
املراكــز التابعــة إلقليــم الرشــيدية باملــاء الــ

ض
لهــذا الغــر

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.64 

رشفــاء مدغــرة بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة 
امعــة 

ب بج
رشو

املراكــز التابعــة إلقليــم الرشــيدية باملــاء الــ

ض
لهــذا الغــر

6346
26-03-2015

يض بتزويــد مركــز 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.71 

س وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة 
املــة مكنــا

ني بع
صيــ

امعــة املغا
ني قريــة رقــم 874/15 بج

ن عــ
ب انطالقــا مــ

رشو
ني باملــاء الــ

صيــ
املغا

ض
الالزمــة لهــذا الغــر

6346
26-03-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.62 

ض
س وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

املــة مكنــا
ب ببلديــة بوفكــران بع

رشو
مدينــة بوفكــران باملــاء الــ

6346
26-03-2015

شــجري 
ط الت

ت تحديــد محيــ
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.479 

صيلــة
املــة طنجــة – أ

ســابعة بع
سادســة وال

ني ال
ني اإلداريتــ

رضيــة لطنجــة بامللحقتــ
امعــة الح

ب الج
ى » الرهــراه « الواقــع بــرتا

ســم
امل

6345
23-03-2015

ي 
ســم » بومــرو

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.444 

ســان بدائــرة تطــوان بإقليــم 
ي ح

امعــة الحمــرا بقيــادة بنــ
ب ج

ســان « والواقــع بــرتا
ي ح

ى » بنــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ

تطــوان

6345
23-03-2015

ب 
ســم » الجالليــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

صــادر يف 22 مــ
مرســوم رقــم 2.14.344 

ت وبوشــاون 
ســين

ت تال
امعــا

ب ج
رص « والواقــع بــرتا

ىس وأوالد نــا
ت عيــ

ن وآيــ
ت سغروشــ

ى » آيــ
ســم

ب الحلفــاء امل
ســه

« التابــع ل

ت بإقليــم فجيــج
ي تادجيــ

ت وبوعنــان بدائــرة بنــ
ي تادجيــ

ت وبنــ
ســين

ت تال
ت وبوعنــان بقيــادا

ي تادجيــ
وبنــ

6345
23-03-2015

ســم » متمــر 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.339 

يل بلقاســم بقيــادة الكعــدة بدائــرة 
ي عــ

امعــة ســيد
ب ج

ني « والواقــع بــرتا
ســ

ى » متمــر ح
ســم

ب الحلفــاء امل
ســه

ني « التابــع ل
ســ

ح

ت
دبــدو بإقليــم تاوريــر

6345
23-03-2015
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رشع 
ســم » مــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.338 

رشع 
ســم الجــري ومــ

ضــار ومق
ت 2 وله

ت 1 وتالكوشــ
يس لكحــل وإرزي وتالكوشــ

ت وحــا
ن 8 أجــزاء » حمــريا

ي « املكــون مــ
امد

حــ

يت أحــواز 
امر بقيــاد

ســتك
ي وم

امد
رشع حــ

ي مــ
امعتــ

ب ج
ي « والواقــع بــرتا

امد
رشع حــ

ى » مــ
ســم

ب الحلفــاء امل
ســه

كليلــة « التابــع ل

ت
امر بدائــرة العيــون بإقليــم تاوريــر

ســتك
العيــون وم

6345
23-03-2015

ســم » تيزيــران 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.585 

ب بــرد 
ب بــرد بدائــرة بــا

ب بــرد وأونــان بقيــادة بــا
ي بــا

امعتــ
ب ج

ب بــرد « والواقــع بــرتا
ى » بــا

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

شــاون
بإقليــم شف

6345
23-03-2015

ســم » أوتيلغــة 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.584 

ب بــرد واســيفان بدائــريت 
يت بــا

صــور بقيــاد
ي من

ي أونــان وبنــ
امعتــ

ب ج
ى » أســيفان « والواقــع بــرتا

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

شــاون
ب بــرد وبــو احمــد بإقليــم شف

بــا

6345
23-03-2015

س 
ســم » أدغــو

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.583 

ط بدائــرة بــو أحمــد 
ت بقيــادة تلمبــو

ط وتاســيف
ي تلمبــو

امعتــ
ب ج

ط « والواقــع بــرتا
ى » تلمبــو

ســم
ي امل

ك الغابــو
« التابــع للملــ

شــاون
بإقليــم شف

6345
23-03-2015

ي » 3 و 
ت تحديــد مقطعــ

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.307 

ب 
ب تــازة بدائــرة بــا

ب تــازة بقيــادة بــا
امعــة بــا

ب ج
ني بــرتا

ب تــازة تيفــوزال « والواقعــ
ى » بــا

ســم
ي امل

ك الغابــو
ني للملــ

4 « التابعــ

شــاون
تــازة بإقليــم شف

6345
23-03-2015

ســم » مــاء 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.306 

ب تــازة بدائــرة 
ب تــازة بقيــادة بــا

امعــة بــا
ب ج

ب تــازة تيفــوزال « والواقــع بــرتا
ى » بــا

ســم
ي امل

ك الغابــو
الحايــل « التابــع للملــ

شــاون
ب تــازة بإقليــم شف

بــا

6345
23-03-2015

ســم » الدويــرة 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.125 

يت 
يب - ملويــة بقيــاد

صــا
ت والق

ب وويزغــ
ي بوطيــ

ت ســيد
امعــا

ب ج
ســور « والواقــع بــرتا

ى » مي
ســم

ب الحلفــاء امل
ســه

« التابــع ل

ســور بإقليــم بوملــان
يب بدائــرة مي

صــا
ســور والق

مي

6345
23-03-2015

ســم » بوشــعبان 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.124 

ت
ش بإقليــم ميدلــ

امعــة كرامــة بقيــادة كرامــة بدائــرة الريــ
ب ج

ن « والواقــع بــرتا
ت سغروشــ

ى » ايــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6345

23-03-2015
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رصوح 
ســم » مــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.123 

ت
ش بإقليــم ميدلــ

امعــة كــري بقيــادة كرامــة بدائــرة الريــ
ب ج

ن « والواقــع بــرتا
ت سغروشــ

ى » أيــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6345

23-03-2015

ســم » جبــل 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.122 

ك بدائــرة 
ت إزد

ي عيــاد بقيــادة أيــ
امعــة ســيد

ب ج
ي حمــزة « والواقــع بــرتا

ى » زاويــة ســيد
ســم

ي امل
ك الغابــو

ت « التابــع للملــ
ادغــ

ت
ش بإقليــم ميدلــ

الريــ

6345
23-03-2015

ي 
ســم » ســيد

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.121 

ت اوفــال بدائــرة 
ك بقيــادة آيــ

ت إزد
امعــة آيــ

ب ج
ى » ملويــة العليــا « والواقــع بــرتا

ســم
ب الحلفــاء امل

ســه
ن « التابــع ل

ف تطويــ
يوســ

ت
ت بإقليــم ميدلــ

ميدلــ

6345
23-03-2015

ســم » اســمر 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.120 

ت
شــيل بإقليــم ميدل

امعــة أموكــر بقيــادة أموكــر بدائــرة امل
ب ج

ى » اموكــر « والواقــع بــرتا
ســم

ي امل
ك الغابــو

امن « التابــع للملــ
نلوغــ

6345
23-03-2015

ســم » اســمر 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.119 

ك 
ت إزد

ي حمــزة بقيــادة أيــ
امعــة زاويــة ســيد

ب ج
ي حمــزة « والواقــع بــرتا

ى » زاويــة ســيد
ســم

ي امل
ك الغابــو

ي « التابــع للملــ
دفــدا

ت
ش بإقليــم ميدلــ

بدائــرة الريــ

6345
23-03-2015

ســم » أنــوكال 
ت تحديــد ق

ىل عمليــا
صادقــة عــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل
يف 22 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.118 

ت
ت بإقليــم ميدلــ

ت أوفــال بدائــرة ميدلــ
امعــة أمرصيــد بقيــادة آيــ

ب ج
ت « والواقــع بــرتا

ى » ميدلــ
ســم

ي امل
ك الغابــو

« التابــع للملــ
6345

23-03-2015

ى 
ســم » أقــ

ت تحديــد ق
ىل عمليــا

صادقــة عــ
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 12 فربايــر 2015 ( بامل

يف 22 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.117 

ي أمرصيــد 
امعتــ

ب ج
ني بــرتا

ى » ملويــة العليــا « والواقعــ
ســم

ب الحلفــاء امل
ســه

ني ل
ت « التابعــ

ســو
سك

نــوزروال « ومقطــع » ت

ت
ت بإقليــم ميدلــ

ت أوفــال بدائــرة ميدلــ
وميبــالدن بقيــادة آيــ

6345
23-03-2015

ن
يل املأجوري

ب ممث
يف شأن انتخا

س 2015 ( 
ىل 1436 ) 19 مار

ى األو
امد

ن ج
يف 28 م

صادر 
مرسوم رقم 2.15.158 

6345
23-03-2015

ك 
ني الدولــة ) امللــ

ضــة عقاريــة بــ
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( يــأذن بإجــراء مقاي

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.79 

ت باهــا
ب إقليــم شــتوكة - آيــ

ط بــرتا
ي الربــا

يك ســيد
ي ( وجمعيــة مــال

الغابــو
6344

19-03-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.78 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
ســا

ت أوريبــل بإقليــم الخمي
امعــة القرويــة أليــ

ني لتهيئــة مركــز الج
ضوعــ

املو
6344

19-03-2015

يض ببنــاء ســد تاركــة 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.03 

ف
يض بإقليــم جرســي

أو مــا
6344

19-03-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

يض ببنــاء ســد قدوســة 
ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

ى األو
امد

يف فاتــح جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.02 

بإقليم الرشــيدية
6344

19-03-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.930 

ني وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة 
ســ

امعــة القرويــة أوالد اح
ي ) مقطــع إقليــم الجديــدة ( بالج

ني الجديــدة وآســف
ط بــ

ســيار الرابــ
ال

ض بإقليــم الجديــدة
الالزمــة لهــذا الغــر

6343
16-03-2015

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.931 

امعــة القرويــة أوالد غانــم وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة 
ي ) مقطــع إقليــم الجديــدة ( بالج

ني الجديــدة وآســف
ط بــ

الرابــ

ض
لهــذا الغــر

6343
16-03-2015

يف 
صــادر 

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بتغيــري و تتميــم املرســوم رقــم 2.06.623 ال
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.816 

ت 
ســا

ن الحراســة و الخدمــة اإللزاميــة واملداومــة املنجــزة باملؤس
ت عــ

ضــا
شــأن التعوي

ن ربيــع األول 1428 ) 13 أبريــل 2007 ( ب
24 مــ

شــفائية الجامعيــة
صحــة و للمراكــز االست

صحيــة التابعــة لــوزارة ال
ال

6342
12-03-2015

ضعيــة األطبــاء وأطبــاء األســنان بالقطــاع 
ق بو

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يتعلــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.12.507 

صحــة
ن مــع وزارة ال

ص املتعاقديــ
الخــا

6342
12-03-2015

يف 7 
صــادر 

ســمرب 2014 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.90.471 ال
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.33 

ب 
ت طــ

صيدلــة وكليــا
ب وال

ت الطــ
يف كليــا

ني 
ني الباحثــ

ســمرب 1990 ( مبنــح أجــرة تكميليــة للمدرســ
ى اآلخــرة 1411 ) 25 دي

امد
جــ

األســنان

6342
12-03-2015

ب
ID « باملغر

 properties « ص لطبع مجلة
ن ربيع اآلخر 1436 ) 19 فرباير 2015 ( بالرتخي

يف 29 م
صادر 

مرسوم رقم 2.15.82 
6341

09-03-2015
يض بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.84.560 

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( يقــ
يف 29 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.868 

ســيمة 
ام الح

ض النكــور) إقليــ
ســقوية لحــو

ب و2 « باملنطقــة ال
ي » 1

صفــر 1405 ) 5 نوفمــرب 1984 ( املحــدد لقطاعــ
ن 

بتاريــخ 11 مــ

ىل 1389 ) 25 يوليــو 1969 ( مبثابــة قانــون 
ى األو

امد
ف رقــم 1.69.25 بتاريــخ 10 جــ

رشيــ
ضعــة ألحــكام الظهــري ال

ضــور ( الخا
والنا

ت الفالحيــة
امرا

ق باالســتث
يتعلــ

6341
09-03-2015

 O
RBC

O
M

M
رشكــة » 

ت 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال

يف 29 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.862 

يف 3 شــعبان 1421 ) 31 أكتوبــر 2000 (
صــادر 

ق باملرســوم رقــم 2.00.689 ال
M « امللحــ

A
G

H
REB

6341
09-03-2015

 A
L H

O
U

RRIA
رشكــة » 

ت 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال

يف 29 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.861 

يف 3 شــعبان 1421 ) 31 أكتوبــر 2000 (
صــادر 

ق باملرســوم رقــم 2.00.688 ال
TELEC « امللحــ

O
M

 S.A
6341

09-03-2015



179

 SO
REM

A
R « رشكــة

ت 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال

يف 29 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.860 

ي 2003 (
ن ربيــع األول 1424 ) 22 مــا

يف 20 مــ
صــادر 

ق باملرســوم رقــم 2.03.195 ال
SA « امللحــ

RL
6341

09-03-2015

European D
ata- « رشكــة

ت 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال

يف 29 مــ
صــادر 

 2.14.859
مرســوم رقــم

 

 SO
REM

A
R ) 2003 ي

ن ربيــع األول 1424 ) 22 مــا
يف 20 مــ

صــادر 
ق باملرســوم رقــم 2.03.198 ال

com « امللحــ
m

 M
aghreb S.A

» SA
RL

6341
09-03-2015

European D
ata- « رشكــة

ت 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 19 فربايــر 2015 ( بتغيــري دفــرت تحمــال

يف 29 مــ
صــادر 

 2.14.858
مرســوم رقــم

 

ي 2003 (
ن ربيــع األول 1424 ) 22 مــا

يف 20 مــ
صــادر 

ق باملرســوم رقــم 2.03.197 ال
com « امللحــ

m
 M

aghreb S.A
6341

09-03-2015

ث مدرســة 
يض بإحــدا

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 11 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 21 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.49 

ض
ش وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

رص الكبــري بإقليــم العرائــ
ين مبدينــة القــ

أحمــد الحيــا
6341

09-03-2015

يض بتزويــد مركــز 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 11 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 21 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.567 

ي بإقليــم 
ض ببلديــة أكــورا

ب 1346/22 وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ن الثقــ

ب، انطالقــا مــ
رشو

ي باملــاء الــ
أكــورا

ب
الحاجــ

6341
09-03-2015

س 
ضــاء مجلــ

ب أع
س 2015 ( بتحديــد تاريــخ االقــرتاع النتخــا

ىل 1436 ) 4 مــار
ى األو

امد
ن جــ

يف 13 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.149 

ن
شاري

ست
امل

6341
09-03-2015

س 
ضــاء مجالــ

ب أع
س 2015 ( بتحديــد تاريــخ االقــرتاع النتخــا

ىل 1436 ) 4 مــار
ى األو

امد
ن جــ

يف 13 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.148 

ت واألقاليم
امال

العــ
6341

09-03-2015

ضــاء 
ب أع

س 2015 ( يحــدد مبوجبــه تاريــخ االقــرتاع النتخــا
ىل 1436 ) 4 مــار

ى األو
امد

ن جــ
يف 13 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.147 

ت
ت واملقاطعــا

امعــا
س الج

مجالــ
6341

09-03-2015

ضــاء 
ب أع

س 2015 ( يحــدد مبوجبــه تاريــخ االقــرتاع النتخــا
ىل 1436 ) 4 مــار

ى األو
امد

ن جــ
يف 13 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.146 

ت
س الجهــا

مجالــ
6341

09-03-2015

ق 
ش ووســام االســتحقا

ص وســام العــر
صــ

ىل 1436 ) 23 فربايــر 2015 ( تحــدد مبوجبــه ح
ى األو

امد
صــادر يف 4 جــ

مرســوم رقــم 2.15.99 

ي املقرتحــة لإلنعــام بهــا خالل ســنة 2015
الوطنــ

6341
09-03-2015

ىل املراقبــة 
ص املتعلقــة بالرســوم عــ

صــو
ض الن

ســخ بعــ
ىل 1436 ) 23 فربايــر 2015 ( بن

ى األو
امد

يف 4 جــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.24 

ت النباتيــة
ت و املنتجــا

ف تبخــري النباتــا
صاريــ

ن م
ب رفعهــا عــ

ى الواجــ
ت و كــذا األتــاو

ت و النباتــا
صحيــة البيطريــة للحيوانــا

ال
6341

09-03-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ن لــدن 
ت املقدمــة مــ

ن الخدمــا
ث أجــرة عــ

ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بإحــدا
ى األو

امد
يف فاتــح جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.716 

ي
ن العتــاد « التابعــة إلدارة الدفــاع الوطنــ

ســة املركزيــة لتدبــري وتخزيــ
» املؤس

6341
09-03-2015

ســمياتها ومراكزهــا 
ت وت

ىل 1436 ) 20 فربايــر 2015 ( بتحديــد عــدد الجهــا
ى األو

امد
يف فاتــح جــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.40 

ت واألقاليــم املكونــة لهــا
امال

والعــ
6340

05-03-2015

ق 
يض ببنــاء طريــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.966 

ك 593 وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
ك 588 و ن.

ني ن.
ق الوطنيــة رقــم 8 بــ

ى الطريــ
ســتو

ىل م
أحاديــة االتجــاه عــ

امعــة الــربج بإقليــم خنيفــرة
ض بج

الغــر

6339
02-03-2015

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.15 

ض بواليــة 
ســية الالزمــة لهــذا الغــر

ني 1 و 2 ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الحب
ني طنجــة ومينــاء واد الرمــل ) املقطعــ

ط بــ
الرابــ

جهــة طنجــة – تطــوان

6339
02-03-2015

ب عنه
ف ونائ

رص
ني آمر بال

ن ربيع اآلخر 1436 ) 9 فرباير 2015 ( بتعي
يف 19 م

صادر 
مرسوم رقم 2.15.102 

6338
26-02-2015

ب عنه
ف ونائ

رص
ني آمر بال

ن ربيع اآلخر 1436 ) 9 فرباير 2015 ( بتعي
يف 19 م

صادر 
مرسوم رقم 2.15.101 

6338
26-02-2015

ب 
ث املركــ

يض بإحــدا
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 18 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.405 

ت - الحــوز وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة 
ســيف

ش - تان
ش بواليــة جهــة مراكــ

املــة مراكــ
ش بع

امعــة مراكــ
التجــاري الزهــور بج

ض
الالزمــة لهــذا الغــر

6338
26-02-2015

يض بتزويــد مركــز 
ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 14 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.25 

ب وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة 
ن بإقليــم الحاجــ

ت بورزويــ
امعــة أيــ

ب 1929/22 بج
ن الثقــ

ب انطالقــا مــ
رشو

ي باملــاء الــ
أكــورا

ض
الالزمــة لهــذا الغــر

6338
26-02-2015

ق 
يض بتحويــل الطريــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 14 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.1 

ت – متــارة
صخــريا

املــة ال
ض بع

ني لهــذا الغــر
ني الالزمتــ

ني األرضيتــ
ني كواشــية وبنــزع ملكيــة القطعتــ

ىل ســد عــ
املؤديــة إ

6338
26-02-2015

ق 
يض بإنجــاز الطريــ

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 14مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.813 

ض بإقليــم إفــران
ي احمــد وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ت مــوال
ىل ســد أيــ

املؤديــة إ
6338

26-02-2015

ث مقــر قيــادة 
يض بإحــدا

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.932 

ض
شــاوة وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

اشــمرارن بدائــرة امتوكــة بإقليــم شي
6338

26-02-2015
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ني 
صــل القطعتــ

يض بف
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.949 

ك الدولــة 
ىل أمــال

ام إ
ضمهــ

ضــوع الرســم العقــاري عــدد 69394/13 ( و
ي ) غابــة املعمــورة مو

ك الغابــو
ني للملــ

ني التابعتــ
األرضيتــ

يس بإقليــم القنيطــرة
ي اإلدريــ

ى اإلقليمــ
شــف

ست
ض العقليــة وإعــادة بنــاء امل

ى لألمــرا
شــف

ست
صــد بنــاء م

بإقليــم القنيطــرة ق

6338
26-02-2015

صــل القطــع األرضيــة 
يض بف

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.948 

صهــا إلنجــاز ســد 
صي

صــد تخ
ص للدولــة ق

ك الخــا
ىل امللــ

ضمهــا إ
ت حاتــم ( و

ش وآيــ
ام

ت، أشــ
ت واد بهــ

ي ) غابــا
ك الغابــو

التابعــة للملــ

ت
ســا

ســلطان بإقليــم الخمي
ولجــة ال

6338
26-02-2015

ك الحديديــة 
ســك

ي لل
ب الوطنــ

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بــاإلذن للمكتــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.928 

» Institut de Form
ation Ferroviaire « ت اســم

ســاهمة ســيتم إحداثهــا تحــ
رشكــة م

امل 
يف رأســ

ســاهمة 
بامل

6336
19-02-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.852 

ت - متــارة ) القطــع اإلضافيــة ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
صخــريا

املــة ال
ط وســال مقطــع ع

ط بالربــا
ســيار املحيــ

ال

ط - ســال -
ض بواليــة جهــة الربــا

الغــر

6335
16-02-2015

ق 
ســو

يض بتحويــل ال
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.324 

صالــح، وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا 
ن 

رضيــة بإقليــم الفقيــه بــ
ت أوالد النمــة الح

ســب
ق ال

امعــة ســو
ي بج

األســبوع

ض
الغــر

6335
16-02-2015

يض بتوســيع مقــربة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.961 

رص، وبنــزع ملكيــة القطعــة 
صالــح القرويــة بإقليــم النــوا

امعــة أوالد 
يض بــدوار أوالد عــزوز بج

ضــاء ريــا
ق ف

ي بوســلهام وخلــ
ســيد

ض
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6335
16-02-2015

ض مبلغــه 
ق بقــر

ق التمويــل املتعلــ
ىل اتفــا

ن ربيــع اآلخــر 1436 ) 4 فربايــر 2015 ( باملوافقــة عــ
صــادر يف 14 مــ

مرســوم رقــم 2.15.48 

D ( املــربم 
T

S ( ب
ســح

ق ال
ن حقــو

D ( وهبــة مبلغهــا 1.295.000 وحــدة مــ
T

S ( صــة
ب الخا

ســح
ق ال

ن حقــو
16.500.000 وحــدة مــ

صــد متويــل برنامــج 
يل للتنميــة الزراعيــة، ق

ق الــدو
صنــدو

ني اململكــة املغربيــة وال
ن محــرم 1436 ) 10 نوفمــرب 2014 ( بــ

بتاريــخ 16 مــ

ىل
ق الجبليــة - املرحلــة األو

التنميــة القرويــة للمناطــ

6337
23-02-2015

ب 
ن رجــ

يف 23 مــ
صــادر 

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.14.345 ال
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.8 

ي
امعــ

امن االجت
ضــ

ي لل
ق الوطنــ

صنــدو
س إدارة ال

ضــاء مجلــ
ني أع

ي 2014 ( بتعيــ
1435 ) 23 مــا

6334
12-02-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

ن 
يض بتغيــري املرســوم رقــم 2.12.418 بتاريــخ 16 مــ

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( يقــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.27 

ف بإقليــم 
امعــة أحــال

ني لتهيئــة مركــز ج
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
شــوال 1433 ) 4 ســبتمرب 2012 ( باملوافقــة عــ

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ن بلديــة الــكارة بإقليــم برشــيد وباإلعــالن أن 
امن وجــزء مــ

ســلي
بن

6334
12-02-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.26 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

امن وباإلعــالن أن 
ســلي

ت بإقليــم بن
ضــاال

امعــة القرويــة لف
لتهيئــة مركــز الج

6334
12-02-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.846 

ك منفعــة
يف ذلــ

ت - متــارة وباإلعــالن أن 
صخــريا

املــة ال
ى زعــري بع

ي يحيــ
ســيد

امعــة القرويــة ل
لتهيئــة الج

6334
12-02-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.790 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي وباإلعــالن أن 
ي بإقليــم آســف

ف مبدينــة آســف
ي يوســ

لتهيئــة شــارع مــوال
6334

12-02-2015

ني 
ضوعــ

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.789 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ي وباإلعــالن أن 
ي بإقليــم آســف

ين مبدينــة آســف
ن الثــا

ســ
لتهيئــة شــارع الح

6334
12-02-2015

يض بإعــادة منــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.11 

ت
س – تافياللــ

ىل إثــر وفــاة املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة مكنــا
ســتفيد جديــد عــ

صــة مل
ك الدولــة الخا

ن أمــال
للفالحــة مــ

6334
12-02-2015

يض مبنــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة للفالحــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.10 

ت
س – تافياللــ

ق املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة مكنــا
ط حــ

ىل إثــر إســقا
ســتفيد جديــد عــ

صــة مل
ك الدولــة الخا

ن أمــال
مــ

6334
12-02-2015

يض مبنــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة للفالحــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.9 

ت
س – تافياللــ

ق املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة مكنــا
ط حــ

ىل إثــر إســقا
ســتفيد جديــد عــ

صــة مل
ك الدولــة الخا

ن أمــال
مــ

6334
12-02-2015

يض بإعــادة منــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.850 

ت
س – تافياللــ

ق املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة مكنــا
ط حــ

ىل إثــر إســقا
ســتفيد جديــد عــ

صــة مل
ك الدولــة الخا

ن أمــال
للفالحــة مــ

6334
12-02-2015

يض بإعــادة منــح قطعــة أرضيــة فالحيــة أو قابلــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( يقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.849 

شــاوية – ورديغــة
ىل إثــر وفــاة املمنوحــة لــه ســابقا بواليــة جهــة ال

ســتفيد جديــد عــ
صــة مل

ك الدولــة الخا
ن أمــال

للفالحــة مــ
6334

12-02-2015

ق بتنظيــم مهنــة 
ق القانــون رقــم 62.12 املتعلــ

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( لتطبيــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.527 

ي
شــار الفالحــ

ست
امل

6334
12-02-2015
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ي 
ت الفيتــور التــ

ت الزيتــون وزيــو
ق بجــودة زيــو

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( يتعلــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.268 

صحيــة
ســالمتها ال

ســويقها وب
يتــم ت

6334
12-02-2015

ت الخطرة
ق بتدبري النفايا

ن ربيع األول 1436 ) 20 يناير 2015 ( يتعل
يف 28 م

صادر 
مرسوم رقم 2.14.85 

6334
12-02-2015

ق 
يض ببنــاء الطريــ

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.14 

ت
ك 85+600 بإقليــم ميدلــ

ىل ن.
ك 64+000 إ

ن ن.
يب مــ

ت بوعــر
ت عــرب آيــ

ت وتكوديــ
ني تونفيــ

اإلقليميــة رقــم 7319 الرابطــة بــ
6333

09-02-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.6 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

امن وباإلعــالن أن 
ســلي

امعــة القرويــة ملليلــة بإقليــم بن
ني لتهيئــة مركــز الج

ضوعــ
املو

6333
09-02-2015

ني 
ضوع

ق بــه املو
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

صــادر يف 28 مــ
مرســوم رقــم 2.15.5 

ك منفعــة عامة
يف ذلــ

امعــة القرويــة الــزراردة بإقليــم تــازة وباإلعــالن أن 
لتهيئــة الج

6333
09-02-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( باملوافقــة عــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.15.4 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

امعــة القرويــة لبوشــفاعة بإقليــم تــازة وباإلعــالن أن 
ني لتهيئــة مركــز الج

ضوعــ
املو

6333
09-02-2015

صــل القطعــة 
يض بف

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.15.12 

امعــة 
صهــا لبنــاء مدرســة املنــزه االبتدائيــة بالج

صي
صــد تخ

ص للدولــة ق
ك الخــا

ىل امللــ
ضمهــا إ

ي، و
ك الغابــو

األرضيــة التابعــة للملــ

ت – متــارة
صخــريا

املــة ال
القرويــة املنــزه بع

6333
09-02-2015

صــل القطعــة 
يض بف

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.968 

ن 
يئ مــ

صهــا لبنــاء محــول كهربــا
صي

صــد تخ
ص للدولــة ق

ك الخــا
ىل امللــ

ضمهــا إ
ســكينة ( و

ي ) غابــة م
ك الغابــو

األرضيــة التابعــة للملــ

ت ملــول
املــة انــزكان - آيــ

ســكرود، بع
ف/400 بام

ك 
فئــة 225 

6333
09-02-2015

يف 8 ربيــع اآلخــر 1436 ) 29 ينايــر 2015 ( بتغيــري و تتميــم املرســوم رقــم 2.00.368 بتنفيــذ القانــون 
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.316 

صناعيــة
اميــة امللكيــة ال

ق بح
رقــم 17.97 املتعلــ

6333
09-02-2015

يض بتوســيع محطــة 
ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 28 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.669 

رضيــة 
امعــة الح

ني طنجــة والقنيطــرة بالج
رسعــة العاليــة بــ

ت ال
ت ذا

ي للقطــارا
ط الحديــد

شــاء الخــ
ن أجــل إن

القطــار طنجــة مــ

صيلــة بواليــة جهــة طنجــة – تطــوان
املــة طنجــة - أ

ض بع
لطنجــة وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6332
05-02-2015

ي 
امنــة الدولــة للمركــز الوطنــ

ض
صلــة منــح 

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( مبوا
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.933 

ت النوويــة
للطاقــة والعلــوم والتقنيــا

6332
05-02-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

يض بتقويــة تزويــد مدينــة 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

صــادر يف 30 مــ
مرســوم رقــم 2.14.803 

س بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة 
امعــة أوفــو

ب الجديــدة بج
ن األثقــا

ب، انطالقــا مــ
رشو

الرشــيدية واملراكــز املجــاورة باملــاء الــ

ض
القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6330
29-01-2015

يض بتقويــة تزويــد 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.802 

رشفــاء مدغــرة، بإقليــم الرشــيدية وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الالزمــة 
امعــة 

ب، ج
رشو

املراكــز التابعــة إلقليــم الرشــيدية باملــاء الــ

ض
لهــذا الغــر

6330
29-01-2015

يض ببنــاء ســد كراميــة 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.854 

ي
ي إفنــ

ض بإقليــم ســيد
ســية الالزمــة لهــذا الغــر

وبنــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة الحب
6329

26-01-2015

يض ببنــاء ســد بوغاليــة 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.815 

ض بإقليــم خريبكــة
وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6329
26-01-2015

ق 
يض بتحويــل الطريــ

ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صفــر 1436 ) 23 دي

ن 
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.814 

ت – متــارة
صخــريا

املــة ال
ض بع

ني كواشــية وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ىل ســد عــ

املؤديــة إ
6329

26-01-2015

يف 
صــادر 

ن ربيــع األول 1436 ) 20 ينايــر 2015 ( بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.08.518 ال
يف 28 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.13.881 

ق بالتبــادل 
ن القانــون رقــم 53.05 املتعلــ

ق املــواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 مــ
ي 2009 ( لتطبيــ

ىل 1430 ) 21 مــا
ى األو

امد
ن جــ

25 مــ

ت القانونية
اإللكــرتوين للمعطيــا

6332
05-02-2015

امعــة 
ســاحل الج

ك العــام البحــري ب
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.827 

ب بإقليــم القنيطــرة
ق ثالثــاء الغــر

ي محمــد لحمــر بدائــرة ســو
القرويــة بحــارة أوالد عيــاد بقيــادة ســيد

6331
02-02-2015

رسى 
ضفــة اليــ

ك العــام البحــري بال
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
صفــر 1436 ) 23 دي

ن 
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.809 

امعــة املعمــورة بباشــوية مدينــة القنيطــرة بإقليــم القنيطــرة
لنهــر ســبو التابــع لج

6331
02-02-2015

ين 
شــطر الثــا

ك العــام البحــري ) ال
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
صفــر 1436 ) 23 دي

ن 
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.606 

ت
ت بإقليــم تيزنيــ

ني أكلــو بقيــادة أكلــو بدائــرة تيزنيــ
امعــة اثنــ

( التابــع لج
6331

02-02-2015

ك العــام البحــري التابــع للنفــوذ 
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
صفــر 1436 ) 23 دي

ن 
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.605 

ت 
ني الوتــد رقــم ) B476 ( والوتــد رقــم ) B757 ( بقيــادة أكلــو بدائــرة تيزنيــ

ســاحل املمتــد مــا بــ
امعــة القرويــة أربعــاء ال

يب للج
الــرتا

ت
بإقليــم تيزنيــ

6331
02-02-2015
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يض بإنجــاز ســد املختــار 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.847 

ت
ض بإقليــم تارودانــ

يس وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ســو

ال
6331

02-02-2015

يض بتهيئــة ممــر الولــوج 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.801 

ض
ت وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ني بإقليــم تيزنيــ
ن تاشــف

ف بــ
ىل محطــة معالجــة ميــاه ســد يوســ

إ
6331

02-02-2015

صفــرو 
يض ببنــاء ســد واد 

ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صفــر 1436 ) 23 دي

ن 
يف 30 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.800 

ض
ســية الالزمــة لهــذا الغــر

بإقليــم وجــدة - أنجــاد وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الحب
6331

02-02-2015

يض بتزويــد الدواويــر 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.765 

ض
ضــور وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

ب بإقليــم النا
رشو

ضــور باملــاء الــ
املجــاورة ملدينــة النا

6331
02-02-2015

ت وتنظيم الوزارة املكلفة بالبيئة
صا

صا
سمرب 2014 ( بتحديد اخت

صفر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 م
صادر 

مرسوم رقم 2.14.758 
6330

29-01-2015
ســاحل 

يض بتزويــد ال
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) 5 دي
ن 

يف 12 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.13.467 

ت - متــارة ( وبنــزع ملكيــة القطــع 
صخــريا

املــة ال
ن عبــد اللــه ) بع

ي محمــد بــ
ن ســد ســيد

ب انطالقــا مــ
رشو

يس باملــاء الــ
األطلــ

ض
األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر

6329
26-01-2015

ضة
ب والريا

شبا
ن وزير ال

ق بالنيابة ع
ن ربيع األول 1436 ) 8 يناير 2015 ( يتعل

يف 16 م
صادر 

مرسوم رقم 2.15.42 
6328

22-01-2015
ق بــه 

صميــم والنظــام املتعلــ
ىل الت

ســمرب 2014 ( باملوافقــة عــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.787 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
ســة بإقليــم تاونــا

امعــة القرويــة للمكان
ســة بالج

ني لتهيئــة مركــز املكان
ضوعــ

املو
6326

15-01-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ســمرب 2014 ( باملوافقــة عــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.786 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
امعــة القرويــة ملــزراوة بإقليــم تاونــا

ني لتهيئــة مركــز أوالد الطاهــر بالج
ضوعــ

املو
6326

15-01-2015

ق بــه 
صميــم والنظــام املتعلــ

ىل الت
ســمرب 2014 ( باملوافقــة عــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.785 

ك منفعــة عامــة
يف ذلــ

ت وباإلعــالن أن 
رضيــة لقريــة بامحمــد بإقليــم تاونــا

امعــة الح
ني لتهيئــة الج

ضوعــ
املو

6326
15-01-2015

ى 
ضفــة اليمنــ

ك العــام البحــري بال
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
صفــر 1436 ) 10 دي

ن 
يف 17 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.699 

صــور بإقليــم القنيطــرة
رصة بدائــرة بنمن

امعــة املنــا
لنهــر ســبو التابــع لج

6326
15-01-2015

ىل طــول ســاحل 
ك العــام البحــري عــ

يض بتحديــد امللــ
ســمرب 2014 ( يقــ

صفــر 1436 ) 10 دي
ن 

يف 17 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.698 

رضيــة ملدينــة 
امعــة الح

ني الوتــد رقــم B68 والوتــد رقــم B118 التابــع للج
ف « باملنطقــة املمتــدة مــا بــ

س الطــر
كابونيكــرو » رأ

ق
ق – الفنيــد

ضيــ
املــة امل

ق بع
ضيــ

امل

6326
15-01-2015



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

يل 
ســاح

ط ال
رشيــ

ك العــام البحــري لل
يض بتحديــد امللــ

ســمرب 2014 ( يقــ
صفــر 1436 ) 10 دي

ن 
يف 17 مــ

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.697 

شــطر األول ( بإقليــم الجديــدة
التابــع لبلديــة الجديــدة بدائــرة الجديــدة ) ال

6326
15-01-2015

ي 
ت املمنوحــة لألطبــاء وجراحــ

ضــا
ســمرب 2014 ( بتحديــد مبلــغ التعوي

صفــر 1436 ) فاتــح دي
يف 8 

صــادر 
مرســوم رقــم 2.12.508 

ســجون وإعــادة اإلدمــاج
ن مــع املندوبيــة العامــة إلدارة ال

األســنان والبياطــرة املتعاقديــ
6325

12-01-2015

ن 
يف 15 مــ

صــادر 
ســمرب 2014 ( بتغيــري املرســوم رقــم 2.07.262 ال

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.832 

ب واملرســوم 
La tribune de M « ومجلــة » 212 « باملغــر

arrakech « ص لطبــع جريــدة
ي 2007 ( بالرتخيــ

ربيــع اآلخــر 1428 ) 3 مــا

 » M
arrakech M

agazine « ص لطبــع مجلــة
ى اآلخــرة 1431 ) 4 يونيــو 2010 ( بالرتخيــ

امد
ن جــ

يف 20 مــ
صــادر 

رقــم 2.10.218 ال

ب
باملغــر

6324
08-01-2015

ث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج
سمرب 2014 ( بإحدا

صفر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 م
صادر 

مرسوم رقم 2.14.817 
6323

05-01-2015
ســة ثقافيــة 

ث مؤس
يض بإحــدا

ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ
صفــر 1436 ) فاتــح دي

صــادر يف 8 
مرســوم رقــم 2.14.747 

ض
ضــاء وبنــزع ملكيــة العقــار الــالزم لهــذا الغر

باملدينــة القدميــة بالــدار البي
6323

05-01-2015

ســيار 
ق ال

يض ببنــاء الطريــ
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) فاتــح دي
يف 8 

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.773 

ي 
ض بإقليــم ســيد

ي بنــور ( وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
ي ) مقطــع إقليــم ســيد

ني الجديــدة وآســف
ط بــ

الرابــ

بنــور

6323
05-01-2015

يض بتزويــد الدواويــر التابعــة 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) فاتــح دي
يف 8 

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.762 

امعــة القرويــة 
ض بالج

ب وبنــزع ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
رشو

ت باملــاء الــ
شــا

ت بقيــادة الخني
امعــة توغيلــ

لج

ي قاســم
ت بإقليــم ســيد

توغيلــ

6323
05-01-2015

يض ببنــاء ســد كراميــة وبنــزع 
ســمرب 2014 ( بإعــالن أن املنفعــة العامــة تقــ

صفــر 1436 ) فاتــح دي
يف 8 

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.705 

ي
ي افنــ

امعــة تيوغــزة بإقليــم ســيد
ض بج

ملكيــة القطــع األرضيــة الالزمــة لهــذا الغــر
6323

05-01-2015

ك 
ىل أمــال

ضــم إ
يئ وت

ك العــام املــا
ن امللــ

يف 4 محــرم 1436 ) 29 أكتوبــر 2014 ( تخــرج مبوجبــه مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.646 

س
ف بفــا

ني شــق
ق عــ

ن مــرتوك ســاقية عموميــة متواجــدة بطريــ
صلــة مــ

الدولــة قطعــة أرضيــة متأ
6323

05-01-2015

س 
س مجلــ

ن، رئيــ
ســيد محمــد بازيــ

يض بعــزل ال
ســمرب 2014 ( يقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.962 

املــة أكاديــر – إداوتنــان
امعــة أوريــر بع

ج
6322

01-01-2015

ب األول 
ق بنعبــود، النائــ

ســيد عبــد الخالــ
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.961 

ق
ق – الفنيــد

ضيــ
املــة امل

امعــة مارتيــل بع
س ج

س مجلــ
لرئيــ

6322
01-01-2015
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س 
س مجلــ

يل أمنيــول، رئيــ
ســيد عــ

يض بعــزل ال
ســمرب 2014 ( يقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.960 

ق
ق – الفنيــد

ضيــ
املــة امل

امعــة مارتيــل بع
ج

6322
01-01-2015

س 
س مجلــ

ي، رئيــ
ســيد محمــد كنفــاو

يض بعــزل ال
ســمرب 2014 ( يقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.959 

امعــة وزان بإقليــم وزان
ج

6322
01-01-2015

س 
ب األول لرئيــ

ي، النائــ
يل مغنــاو

ســيد عــ
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
صــادر يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

مرســوم رقــم 2.14.958 

املة ســال
س مقاطعــة بطانــة بع

مجلــ
6322

01-01-2015

ب 
شــو، النائــ

ى املوت
صطفــ

ســيد م
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.957 

املــة ســال
س مقاطعــة العيايــدة بع

س مجلــ
س لرئيــ

الخامــ
6322

01-01-2015

س 
ص، رئيــ

ن حــوا
ن العابديــ

ســيد زيــ
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.956 

ســوامل بإقليــم برشــيد
امعــة حــد ال

س ج
مجلــ

6322
01-01-2015

ب األول 
ت، النائــ

ســيد محمــد متغــار
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.955 

امعــة تاونــزة بإقليــم أزيــالل
س ج

س مجلــ
لرئيــ

6322
01-01-2015

س 
س مجلــ

ن تنكــر، رئيــ
ســ

ســيد لح
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.954 

امعــة تاونــزة بإقليــم أزيــالل
ج

6322
01-01-2015

ب 
ســيد عبــد الرحيــم بوســفان، النائــ

يض بعــزل ال
ســمرب 2014 ( يقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.953 

ضــاء – أنفــا
ت الــدار البي

املــة مقاطعــا
ف بع

س مقاطعــة املعاريــ
س مجلــ

ين لرئيــ
الثــا

6322
01-01-2015

ب األول 
ي، النائــ

ين العلــو
ســيد املــد

يض بعــزل ال
ســمرب 2014 ( يقــ

يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.952 

ضــاء- أنفــا
ت الــدار البي

املــة مقاطعــا
ف بع

س مقاطعــة املعاريــ
س مجلــ

لرئيــ
6322

01-01-2015

س 
س مجلــ

ســيد أحمــد القــادري، رئيــ
يض بعــزل ال

ســمرب 2014 ( يقــ
يف 7 ربيــع األول 1436 ) 30 دي

صــادر 
مرســوم رقــم 2.14.951 

ضــاء – أنفــا
ت الــدار البي

املــة مقاطعــا
ف بع

مقاطعــة املعاريــ
6322

01-01-2015

ســكرية 
ب للمحكمــة الع

ني رؤســاء ورؤســاء نــوا
ســمرب 2014 ( بتعيــ

صفــر 1436 ) 23 دي
ن 

يف 30 مــ
صــادر 

مرســوم رقــم 2.14.837 

ضائيــة 2015
ســنة الق

ســلحة امللكيــة خــالل ال
ت امل

الدامئــة للقــوا
6322

01-01-2015
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س الحكومية 2015
صائية حول املجال

ت إح
معطيا

رقم
س 

تاريخ مجل

الحكومة

ني 
شاريع القوان

عدد م

ق عليها
صاد

امل

شاريع املراسيم 
عدد م

ق عليها
صاد

امل

ت 
شاريع االتفاقيا

عدد م

ق عليها
صاد

امل
ض

عرو
ت

تعيينا

2015/01/08
 1

2
-

1
4

2015/01/15
1

3
-

2
7

2015/01/22
ت

ق.
 4

-
-

-
8

2015/02/05
-

9
-

-
5

2015/02/12
1

4
1

-
-

2015/02/19
3

2
1

-
6

2015/02/26
3

5
1

1
8

05/03/2015
2

2
1

1
-

19/03/2015
2

3
1

-
2

26/03/2015
1

2
1

-
-

01/04/2015
3

ق
 1+5 م.

3
-

3
04/2015/09

1
10

-
-

2
04/2015/16

1
2

1
-

2
04/2015/23

ت +1
ق.

 2
-

1
-

3
04/2015/30

2
2

1
2

-
2015/07/05

ت +1
ق.

 3
2

-
-

2
2015/14/05

4
2

2
-

-
2015/27/05

1
2

1
-

1
2015/03/06

1
5

1
-

1
2015/11/06

3
1

1
-

3



صيلة عمل األمانة العامة للحكومة
ح

2015/18/06
2

2
1

-
-

2015/25/06
2

5
-

-
7

02/07/2015
2

2
-

-
3

09/07/2015
1

2
-

1
5

07/2015/16
-

1
-

-
-

07/2015/23
-

7
-

-
-

07/2015/29
2

3
1

1
1

19/08/2015
1

4
1

-
-

28/08/2015
1

4
1

-
-

2015/09/03
1

3
1

-
-

2015/09/03
2

3
1

-
10

2015/09/17
2

3
1

-
4

2015/09/28
1

2
-

-
1

2015/10/01
-

4
1

1
1

2015/10/12
2

3
1

1
-

2015/10/14
1

5
-

-
-

2015/10/22
2

5
1

-
-

2015/10/29
3

2
1

-
2

املجموع

66

ت + 26 
ق.

منها 9 

ت
ىل اتفاقيا

صادقة ع
بامل

121

ق
ت + 1 م.

120 م.
28

11
91

ف  واحد يتعلق بالمجال العسكري
باإلضافة إلى ظهير شري
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س الوزارية 2015 
صائية حول املجال

ت إح
معطيا

س 
خ مجل

تاري

الوزراء

ني 
شاريع القوان

عدد م

ق عليها
صاد

امل

شاريع املراسيم 
عدد م

ق عليها
صاد

امل

ت 
عدد االتفاقيا

ق عليها
صاد

امل

شاريع الظهائر 
عدد م

رشيفة
ال

ض
عرو

ت
تعيينا

29/1/2015
ت

ق.
 4 + 8

1
8

-
1

17

)3 والة + 13 عامل + املدير 

ق اإليداع 
صندو

العام ل

والتدبري(

2015/15/5
ت

ق.
 10+3

2
12

-
-

ن 
ني املدير العام لألم

تعي

ي
الوطن

2015/7/14
ت

ق.
 2+ 12

-
12

1
-

-

2015/10/13
6

-
7

-
1

ت(12 
 )والة الجها

املجموع

45

ىل 
صادقة ع

منها 36 بامل

ت     
ق.

ت+ 9 
اتفاقيا

3
39

1
2

30
















