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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص)عامة

حل)مكسب)التسويق)والسصدي9)وتص يسه.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.677 رقم  مرسوم 
القا�ضي بحل مكتب التسويق والتصدير   06.20 القانون رقم  بتطبيق 
 ............................................................................................... 6999وبتصفيته.

األع ال)السين ائية)والس عية)البص9ية.)-)رخص)السصوي9.

مرسوم رقم 2.21.477 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( يتعلق 
 ....................... 7000برخص تصوير األعمال السينمائية والسمعية البصرية

املؤتسات)الجامعية)واألحياء)الجامعية.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.11 رقم  مرسوم 
 1411 رجب   2 في  الصادر   2.90.554 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 
 ..... 7004)18 يناير 1991( املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية.

لإلنشاء) الدولي) والبنك) املغ9بية) امل لكة) بين) م27مين) ق9ض) ات اقا)
والسع ي2.

مرسوم رقم 2.21.745 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( باملوافقة 
على اتفاق القرض رقم MA-9256 بمبلغ ثالثة مائة وثالثة وثمانين مليونا 
وستمائة ألف أورو )383.600.000,00 أورو(، املبرم بتاريخ 5 يوليو 2021 
بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بخصوص »برنامج 
 ................................ 7005تنمية الطفولة املبكرة في املناطق القروية باملغرب«.

مرسوم رقم 2.21.746 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( باملوافقة 
أمريكي  دوالر  مليون  مائة  بمبلغ   9262-MA رقم  القرض  اتفاق  على 
بين   2021 يوليو   5 بتاريخ  املبرم  أمريكي(،  دوالر   100.000.000,00(
التمويل  بخصوص  والتعمير،  لإلنشاء  الدولي  والبنك  املغربية  اململكة 
الطبيعية  الكوارث  ملخاطر  املندمج  التدبير  بدعم  الخاص  اإلضافي 
7006والقدرة على تجاوز آثارها......................................................................... 

الص قات)الع ومية.

14 من 191.21 صادر في   قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 
جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( بتغيير وتتميم الئحة املؤشرات 
 3.302.15 رقم  الحكومة  رئيس  بقرار  امللحقة  واإلجمالية  البسيطة 
قواعد  بتحديد   )2015 نوفمبر   27(  1437 صفر  من   15 في  الصادر 
 ......................................... 7006وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.
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الج 9ك.)-)تطبيق)تدبي2)وقائي)نهائي)على)واردات)ص ائح)الصلب)
املدرفلة)بالح9ارة.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد 
 1443 محرم  من   22 في  صادر   2355.21 رقم  اإلدارة   وإصالح  واملالية 
والتجارة  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  بتغيير   )2021 أغسطس   31(
اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 
رقم 1368.20 الصادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( بتطبيق تدبير 
 ....................... 7008وقائي نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة.

نصوص)خاصة

ش9كة)االتتث ارات)الطاقية.)-)إذن)بإحداث)ش9كة)مساه ة.

مرسوم رقم 2.21.148 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بتغيير 
املرسوم رقم 2.09.410 الصادر في 7 رجب 1430 )30 يونيو 2009( باإلذن 
 ........ 7009بإحداث شركة املساهمة املسماة »شركة االستثمارات الطاقية«.

إقليم)الجديدة.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.606 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد 190 دوارا تابعا إلقليم الجديدة باملاء 
الصالح للشرب وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم 
 .................................................................................................. 7010الجديدة 

إقليم)ص 9و)وع الة)فاس.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.678 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
من   - الثاني  الجزء   - الثاني  الشطر  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
أقورار  أغبالو  بجماعتي  سايس  لسهل  الهيدروفالحي  اإلعداد  مشروع 
بإقليم صفرو وجماعة أوالد الطيب بعمالة  وسيدي يوسف بن أحمد 
 ......................... 7017فاس وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليم)الدريوش.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.706 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير التابعة لجماعة بودينار باملاء 
الصالح للشرب وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم 
 ................................................................................................. 7029الدريوش.

إقليم)خ9يبكة.)-)نزع)ملكية)قطعة)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.737 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة فم تيزي بجماعة بوخريص 
بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 
7030لهذا الغرض............................................................................................. 

الط9قي) ال9بط) إدراج) (- والناضور.) والدريوش) أقاليم)ج9تيف)
بين)ج9تيف)والناضور)في)صنف)الط9ق)السيارة.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.667 رقم  مرسوم 
إلى   0+000 ن.ك  من  والناضور  جرسيف  بين  الطرقي  الربط  بإدراج 
ن.ك 019+104 في صنف الطرق السيارة بأقاليم جرسيف والدريوش 
 ................................................................................................ 7030والناضور.

إقليم)ال9شيدية.)-)املصادقة)على)ع لية)السحديد)اإلداري.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.729 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   733 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
وزيم«  بني  »قصر  الساللية  للجماعة  التابع  »اقا�ضي«  املدعو  الجماعي 
بإقليم  الرشيدية  بدائرة  النعام  وادي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن 
 ................................................................................................ 7031الرشيدية.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.725 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   729 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
السالليتين  للجماعتين  التابع  تبورجيين«   - »الدويس  املدعو  الجماعي 
لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  الطاوس«  وقصر  بوذنيب  »قصر 
 .................................... 7031وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.726 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   730 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
أوالد  »قصر  الساللية  للجماعة  التابع  الديس«  »واد  املدعو  الجماعي 
علي« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم 
 ................................................................................................ 7032الرشيدية.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.727 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   731 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
للجماعة  التابع  اللفت«  سوق   - بوعروس   - »أسمر  املدعو  الجماعي 
الساللية »قصر الجرعان« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام 
 ......................................................... 7033بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.728 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   732 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
»قصر  السالليتين  للجماعتين  التابع  »املشمش«  املدعو  الجماعي 
النعام  وادي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  الطاوس«  وقصر  بوذنيب 
 ......................................................... 7034بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

افقة)على)تصاميم)وأنظ ة)التهيئة. املو

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.734 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 ........ 7035جماعة بني وليد بإقليم تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.735 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 ... 7035جماعة بوجديان بإقليم العرائش وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.21.736 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( باملوافقة 
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوالد 
 ............. 7036فارس الحلة بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

ت ويض)السلطة.

من  27 في  صادر   2417.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 
7036محرم 1443 )7 سبتمبر 2021( بتفويض السلطة .................................

إتناد)انسداب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2021 سبتمبر   14(  1443 صفر   6 في  صادر   2447.21 رقم 
 .......................................................................................... 7038إنتداب صحي 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2021 سبتمبر   14(  1443 صفر   6 في  صادر   2448.21 رقم 
 .......................................................................................... 7038إنتداب صحي 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2021 سبتمبر   14(  1443 صفر   6 في  صادر   2449.21 رقم 
 .......................................................................................... 7039إنتداب صحي 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2021 سبتمبر   14(  1443 صفر   6 في  صادر   2450.21 رقم 
 .......................................................................................... 7039إنتداب صحي 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2021 سبتمبر   14(  1443 صفر   6 في  صادر   2451.21 رقم 
 .......................................................................................... 7040إنتداب صحي 
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املعادالت)بين)الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2089.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7040املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2090.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7041املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2091.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7041املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2092.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7042املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2093.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7042املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2094.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7043املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2095.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7043املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2096.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7044املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2097.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7044املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2098.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
7045املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

إقليم)تيدي)إفني.)-)السخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

في  صادر   2272.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية 
لجماعتي  والعيون  تيزنيت  بين  الرابط  السريع  الطريق  لبناء  الالزمة 
 ................................... 7046سيدي امبارك وإمي نفاست بإقليم سيدي إفني.

نظام)موظ ي)اإلدارات)العامة

نصوص)خاصة

الوزارة)املكل ة)بحقوق)اإلنسان)والعالقات)مع)ال27ملان.

قرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 1924.21 
ممثلي  بتعيين   )2021 يوليو   5(  1442 القعدة  ذي  من   24 في  صادر 
إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة 
 - البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  موظفي 
7065قطاع العالقات مع البرملان...................................................................... 

وزارة)األوقاف)والشؤون)اإلتالمية.

فاتح في  صادر   2109.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
اللجان اإلدارية  بإحداث وتأليف   )2021 يوليو   12( 1442 الحجة  ذي 
األوقاف  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية  األعضاء  املتساوية 
7067والشؤون اإلسالمية................................................................................. 

من  13 في  صادر   2110.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
واملوظفين اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 يونيو   24(  1442 القعدة   ذي 

وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في 
7069األوقاف والشؤون اإلسالمية................................................................... 

وزارة)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة.

في صادر   1900.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 
3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين 
إدارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في 
7075الجمارك والضرائب غير املباشرة............................................................ 

في صادر   2030.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 
3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين 
وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في 
7084االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة - قطاع الشؤون العامة والحكامة..... 

في صادر   2031.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 
2 ذي الحجة 1442 )13 يوليو 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
الجمارك  إدارة  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية  األعضاء  املتساوية 
7086والضرائب غير املباشرة........................................................................... 

العالي)والبحث) الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم) الت2بية) وزارة)
العلمي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
 1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1922.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي 
األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 يوليو   19(
املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية 
 ......................... 7088والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -

وزارة)الطاقة)واملعادن)والبيئة.

من  28 في  صادر   2112.21 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
2021( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في  1442 )9 يوليو  ذي القعدة 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة 
7089واملعادن والبيئة - قطاع البيئة ............................................................... 
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وزارة)الثقافة)والشباب)وال9ياضة.

من  27 في  صادر   2111.21 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 

واملوظفين اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 يوليو   8(  1442 القعدة   ذي 

وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في 

7092الثقافة والشباب والرياضة - قطاع االتصال -....................................... 

مدي9ية)البالط)امللكي.

 1442 القعدة  ذي  من   13 في  صادر   1923.21 رقم  امللكي  البالط  ملدير  قرار 

اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 يونيو   24(

7094املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي مديرية البالط امللكي.............. 
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م9توم)رقم)622. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

التسويق) مكسب) بحل) القا�ضي) (26.(2 رقم) القانون) بسطبيق)

والسصدي9)وبسص يسه.

رئيس الحكومة،

التسويق  مكتب  بحل  القا�ضي   06.20 رقم  القانون  على  بناء 

والتصدير وبتصفيته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.50 

بتاريخ 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021( ؛ 

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 

)6 سبتمبر 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 9 من القانون املشار إليه أعاله رقم 06.20، 

والتصدير  التسويق  مكتب  تصفية  بإجراءات  للقيام  لجنة  تحدث 

داخل أجل أقصاه ثالث )3( سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا املرسوم 

في الجريدة الرسمية.

ولهذا الغرض، تسهر اللجنة على القيام بما يلي :

وكذا  ديون  من  عليه  وما  مستحقات  من  للمكتب  ما  تصفية   -

املستحقات والديون التي قد تنشأ خالل فترة التصفية ؛

التي  املكتب  حوزة  في  توجد  التي  الوثائق  وجميع  األرشيف  حصر   -

سيتم نقلها، حسب الحالة، إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية 

والسلطة الحكومية املكلفة بالتجارة ؛

حصر جميع املنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية املكتب والتي   -

ستنقل ملكيتها إلى الدولة ؛

حصر جميع املساهمات التي يملكها املكتب والتي ستنقل ملكيتها   -

إلى الدولة.

املادة الثانية

تتألف لجنة تصفية مكتب التسويق والتصدير من ممثل عن :

- السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالتجارة ؛ 

- مكتب التسويق والتصدير.

املادة الثالثة

املفعول  ساري  املكتب  على  املطبق  واملحاسبي  املالي  النظام  يظل 

خالل فترة التصفية.

يستمر مسؤولو املكتب واألعوان التابعون له املكلفون بالتصفية 

في مزاولة مهامهم طبقا ألحكام النظام األسا�ضي الخاص بمستخدمي 

املكتب  إدارة  ملجلس  بقرار  يعين  التصفية.  فترة  طوال  وذلك  املكتب 

املسؤولون واألعوان املكلفون بإجراءات التصفية.

على  التصفية  فترة  خالل  املكتب،  تسيير  بنفقات  االلتزام  يمكن 

أساس امليزانية التوقعية لإلغالق املصادق عليها من لدن مجلس إدارة 

املكتب.

املادة الرابعة

يسلم مسؤولو املكتب ألعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا 

مفصال عن مستحقات املكتب وعن ما عليه من ديون مرفقا بالوثائق 

اإلثباتية املتعلقة بها، وكذا بيانا مفصال عن املنقوالت والعقارات التي 

توجد في ملكية املكتب وعن وضعية حساباته البنكية. 

 ويتعين عليهم تقديم جميع املعلومات واملعطيات الضرورية لتمكين

طلبات  لجميع  االستجابة  وكذا  مهامها،  إنجاز  من  التصفية  لجنة 

التوضيح التي تتقدم بها اللجنة. 

املادة الخامسة

أجل  داخل  توجهه  تقريرا  التصفية  نهاية عملية  اللجنة عند  تعد 

املكلف  والوزير  باملالية  املكلف  الوزير  إلى  يوما   )30( ثالثون  أقصاه 

بالتجارة.

يقوم الوزير املكلف باملالية بناء على التقرير املذكور، بإصدار أمر 

بتحصيل فائض التصفية لفائدة الدولة.

الحكومية  والسلطة  بالتجارة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

املكلفة باملالية القيام بجميع التدابير الضرورية إلتمام عملية التصفية 

استنادا إلى الوضعية املالية واملحاسبية املبينة في التقرير املذكور.

املادة السادسة

 ،06.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   5 املادة  ألحكام  تطبيقا 

فيها  ويدمج  إليها  ينقل  التي  العمومية  املؤسسات  قائمة  تحدد 

املستخدمون واملتعاقدون العاملون باملكتب كاآلتي :

- الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات ؛

- املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛

نصوص)عامة
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- وكالة التنمية الرقمية ؛

- الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؛

- املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت ؛

- غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛

- الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ؛

- املعهد املغربي للتقييس.

هذا  من  الثالثة  املادة  من  الثانية  الفقرة  مقتضيات  مراعاة  مع 

أعاله،  إليها  املشار  العمومية  باملؤسسات  ويدمج  ينقل  املرسوم، 

املستخدمون واملتعاقدون املذكورون، داخل أجل ال يتعدى تسعون 

الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )90(

وذلك بناء على طلب منهم وموافقة املؤسسة املعنية. 

املادة السابعة

والسلطة  باملالية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار مشترك  تحدد 

والعقارات  واملنقوالت  املساهمات  قائمة  بالتجارة  املكلفة  الحكومية 

 ،06.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  2 من  املادة  في  عليها  املنصوص 

والتي قامت بحصرها لجنة التصفية.

املادة الثامنة

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

والتجارة  الصناعة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير 

واالقتصاد األخضر والرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

م9توم)رقم)922. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
يسعلق)ب9خص)تصوي9)األع ال)السين ائية)والس عية)البص9ية

رئيس الحكومة،

الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  على  بناء 
 1.01.36 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  السينماتوغرافية 
2001( كما وقع تغييره،  1421 )15 فبراير  21 من ذي القعدة  بتاريخ 

وال سيما املادة 7 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 
)6 سبتمبر 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 7 من القانون املشار إليه أعاله رقم 20.99، 
والوثائق  املستندات  قائمة  املرسوم  هذا  من   1 رقم  امللحق  في  تحدد 
املرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير كل شريط منهي أو إنتاج 

سمعي بصري.

املادة الثانية

اإللكتروني  املوقع  في  التصوير  رخصة  على  الحصول  طلب  يعبأ 
امللحق  في  املحدد  االستمارة  نموذج  وفق  املغربي  السينمائي  للمركز 
2 من هذا املرسوم والتي تتضمن التزامات طالب الرخصة إزاء  رقم 

املركز السينمائي املغربي.

يودع ملف طلب الحصول على رخصة التصوير مشفوعا بالوثائق 
الالزمة، مقابل وصل، لدى املركز السينمائي املغربي.

املادة الثالثة

يمكن تغيير وتتميم قائمة املستندات والوثائق املحددة في امللحق 
بقرار  املرسوم،  هذا  من   2 رقم  امللحق  في  املحدد  1، والنموذج  رقم 

للسلطة الحكومية املكلفة باالتصال.

املادة الرابعة 

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 
وزير الثقافة والشباب والرياضة. 

وحرر بالرباط في30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

*
*  *
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امللحق)رقم)   

قائ ة)املستندات)والوثائق)امل9فقة)بطلب)الحصول)على)رخصة)

تصوي9)ش9يط)منهي)أو)إنساج)ت عي)بص9ي)

1 - بالنسبة إلنتاج الشريط الطويل أو الشريط الروائي–الوثائقي 

الطويل، أو  إنتاجه املشترك : 

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛ 

- ملخص الشريط باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛ 

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛ 

- الوثائق املثبتة ألداء واجبات الحصول على الرخصة.

التخييلية  أو السلسة  التلفزيوني  الشريط  إلنتاج  بالنسبة   -  2

التلفزيونية أو املسلسل أو إنتاجه املشترك :

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛ 

- ملخص الشريط أو السلسلة التخييلية التلفزيونية أو املسلسل، 

باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛

- نسخة من العقد املبرم مع قناة البث ؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛ 

- الوثائق املثبتة ألداء واجبات الحصول على الرخصة.

إنتاجها  أو  )السيتكوم(  الفكاهية  السلسلة  إلنتاج  بالنسبة   -  3

املشترك :

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛ 

- ملخص السلسلة الفكاهية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛ 

- نسخة من العقد املبرم مع قناة البث ؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛ 

- الوثائق املثبتة ألداء واجبات الحصول على الرخصة.

القصير  الشريط  أو  املتوسط  الشريط  إلنتاج  بالنسبة   -  4

أو الشريط الروائي - الوثائقي القصير أو إنتاجه املشترك:

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛

- ملخص الشريط باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛  

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛

- الوثائق املثبتة ألداء واجبات الحصول على الرخصة.

املنوعات  أو  كليب(  فيديو   ( املصورة  األغاني  إلنتاج  بالنسبة   -  5

املوسيقية أو إنتاجها املشترك :   

- قصة مصورة عند االقتضاء ؛

- كلمات األغنية أو األغاني ؛ 

عناوين  أو  عنوان  إلى  يشير  الفنان  مع  املبرم   العقد  من  نسخة   -

األغاني ؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛ 

- الوثائق املثبتة ألداء واجبات الحصول على الرخصة.

املصورة  الشهادات  أو  اإلشهارية  الوصالت  إلنتاج  بالنسبة   -  6

أو إنتاجها املشترك :

- نسخة من سند طلب اإلنتاج موقع عليه ومختوم من لدن الشركة 

طالبة اإلنتاج، مع توضيح مبلغه ؛

العربية  باللغة  أو الشهادة املصورة  - موجز عن الوصلة اإلشهارية 

أو باللغة الفرنسية ؛ 

-  قصة مصورة ؛  

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة.

7 - بالنسبة إلنتاج األفالم املؤسساتية :

- نسخة من سند طلب اإلنتاج موقع عليه ومختوم من لدن الشركة 

طالبة اإلنتاج، مع توضيح مبلغه ؛

- موجز عن الفيلم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛  

- وثيقة توضح الفكرة املفصلة عن الفيلم ؛

-  قصة مصورة عند االقتضاء ؛ 

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة.

8 - بالنسبة إلنتاج تلفزيون الواقع أو إنتاجه املشترك :

- وثيقة توضح الفكرة املفصلة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ؛

- نسخة من العقد املبرم مع قناة البث؛

- الئحة التقنيين واملمثلين والئحة املتدربين؛

- برنامج عمل التصوير؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛  

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة.
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9 - بالنسبة إلنتاج برنامج تلفزي أو إنتاجه املشترك :

- وثيقة توضح الفكرة املفصلة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- نسخة من العقد املبرم مع قناة البث ؛

- الئحة التقنيين واملمثلين والئحة املتدربين ؛

- برنامج عمل التصوير؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء.

إنتاجه  أو  الربورتاج  أو  الوثائقي  البرنامج  إلنتاج  بالنسبة   -  10

الذاتي أو املشترك :

- وثيقة توضح الفكرة املفصلة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

حالة  وفي  االقتضاء،  عند  البث  قناة  مع  املبرم  العقد  من  نسخة   -

اإلنتاج  التزام موقع ومختوم من لدن مسير شركة  عدم وجوده، 

يشهد فيه أن البرنامح الوثائقي أو الروبورتاج سيتم إنتاجه ذاتيا 

من لدن الشركة ؛

- الئحة التقنيين واملمثلين والئحة املتدربين ؛

- برنامج عمل التصوير؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء.

11 - بالنسبة إلنتاج العروض املسرحية أو الهزلية )السكيتشات( 

أو تصوير املهرجانات الفنية أو إنتاجها املشترك :

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، بالنسبة 

للعروض املسرحية والهزلية ؛

- نسخة من عقد اإلنتاج املشترك عند االقتضاء ؛

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة.

الربورتاج  لكبسولة  طلب  على  بناء  لإلنتاج  بالنسبة   -  12

أو لربورتاج أو لوثائقي: 

- نسخة من سند طلب اإلنتاج موقع عليه ومختوم من لدن الشركة 

طالبة اإلنتاج، مع توضيح مبلغه؛

- وثيقة توضح الفكرة املفصلة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛  

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة. 

التصوير  رخصة  على  الحصول  طلب  يرفق  ذلك،  على  عالوة 

األجنبي اإلنتاج  حالة  في  اإلنتاج  لتنفيذ  املغربية  للشركات   بالنسبة 

بما يلي : 

- التزام تتعهد فيه شركتا اإلنتاج املغربية واألجنبية بإرسال شهادة 

بنكية إلى املركز السينمائي املغربي، تثبت مبالغ التحويالت املالية 

التي قامت بها شركة اإلنتاج األجنبية باملغرب في الحساب البنكي 

املخصص لإلنتاج، وذلك قبل نهاية الشهر املوالي آلخر يوم تصوير؛

إنتاج تنفيذ  لشركة  أجنبية  إنتاج  شركة  تكليف  تثبت  وثيقة   - 

مغربية من أجل القيام بتنفيذ اإلنتاج لحسابها.

*
*  *
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امللحق)رقم))
ن وذج)اتس ارة)طلب)الحصول)على)رخصة)السصوي9

 

  اس امترة 
 طلب رخصة التصوير 

  نتاج املغربيةل  ابلنس بة لرشاكت ا :1
نتاج السمعي البرصي ل  ا الرشيط أ و معلومات حول 

 
نتاج املغريب     عنوان ال  رمق السجل العمويم يف حاةل ال 

 اجلنس ية

 الاس تعامل

 ادلقائق اللغة ال صلية 
 لصنفا

 2مب ت 

 2ب ت م

 2ب ت م

  2ب ت م

 احملرج
ن مدير ا   3تاجل 

 3احملافظ العام

  3مدير التصوير

 3رؤساء الوحدات
 3املمثلون

 ملغرباملقميني يف االتقنيني ال جانب املغاربة و ابلنس بة للتقنيني : 2

 رخصة التصوير أ لزتم مبا ييل:  ةلبنتاج طارشكة ال  ال مسري بصفيت    
يامنيئ ادلورايت الصادرة عن املركز الس وكذا النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل  احرتام  .1

 املغريب؛   
برام عق  .2  دمات؛  اخلمع لك عضو من الفريق التقين والفين قبل بداية  ودا 
  والفين؛اكتتاب تأ مني ضد حوادث الشغل لفائدة أ عضاء الفريق التقين   .3
 ؛الغريسؤولية املدنية جتاه اكتتاب تأ مني لتغطية امل   .4
نتاج فيمل مغريب هيف حاةل التعاقد معالتأ كد من كفاءة التقين ال جنيب   .5   ؛ل 
 .أ عاله ينةاملب لوئائق اليت تثت  الالزتامات لكام طلب ذكل ابملركز السيامنيئ املغريب موافاة ا .6

نتاج أ و) الطويلالوئائقي -الروايئالرشيط الطويل / الرشيط . 1 نتاج املشرتك ال    (ال 
نتاج أ و)التلفزيونية / املسلسالت  التخييلية التلفزيوين/ السلسالت . الرشيط2  (نتاج املشرتكال   ال 
نتاج أ و) "السيتكوم"السلسالت الفاكهية . 3 نتاج املشرتك ال   (ال 
نتاج أ و)القصري الوئائقي  -الروايئ الرشيط/ لرشيط املتوسط / الرشيط القصري ا .4  (نتاج املشرتكال   ال 
نتاج أ و)/ املنوعات املوس يقية . ال غاين املصورة "فيديو لكيب"5 نتاج املشرتك ال   (ال 
نتاج أ واملصورة ) الوصالت ال شهارية/ الشهادات. 6 نتاج املشرتك ال    (ال 
 ال فالم املؤسساتية . 7
نتاج أ و)تلفزيون الواقع . 8 نتاج املشرتك ال   (ال 
نتاج أ و تلفزيال  ربانمج. ال9 نتاج املشرتك )ال   (ال 

نتاج أ و أ والوئائقي  انمجربال .10 نتاج  الربوراتج )ال  نتاج ال   (املشرتكاذلايت أ و ال 
نتاج أ و املهرجاانتتصوير  أ و (السكيتشاتالهزلية ) أ و العروض املرسحية .11 نت الفنية )ال   (اج املشرتكال 
 بناء عىل طلب ،الوئائقي وأ   لربوراتجأ و االربوراتج  كتسوةل .12

 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

ملدةا  
 

 )رشكة ال نتاج( معلومات حول مقدم الطلب

 نتاج    ل  رشكة اتسمية  1 ت م م

 املنتج املنتدب                                                                         املسري

 نوان الرشكةع 

 البدل الربيد ال لكرتوين                                          الهاتف

 

 

 نتاجال   معلومات حول مزيانية 
   املزيانية املستمثرة يف املغرب ابدلرمه                                                                             التقديري ال جاميل ابدلرمه املبلغ

 معلومات حول اترخي وماكن التصوير 
ا ىل                                                  التحضري من                                          ا ىل التصوير من
  التصويرماكن 

    

 املتعلق برخص تصوير ال عامل السيامنئية والسمعية البرصية (2021ستمترب  8) 1443من حمرم  30يف الصادر  2.21.477يرفق الطلب ابلوئائق احملددة يف املرسوم رمق 
 

 

  

                                                                                                          طبيعة الطلب    
                                                                                                   

 
                      

  

 10و 9ل صناف ل تعبأ  ابلنس بة ل: 3

 :   ا ييلمباحلصول عىل رخصة التصوير  بعد املركز السيامنيئ املغريبوافاة مب كام أ لزتم
لحئة التقنيني واملمثلني ولحئة املتدربني ونسخة من العقود املربمة مع لك واحد مهنم يوما   -

عىل ال قل قبل الرشوع يف التصوير وهوية وصفة لك مشغل جديد يوم واحد عىل  اواحد
 ؛ (4)ال قل قبل اس تالم همامه 

 ؛ (4)عىل ال قل قبل الرشوع يف التصوير برانمج معل التصوير يوم واحد  -
 .(5)ورقة اخلدمة للك يوم تصوير، قبل الرشوع يف هذا التصوير بيوم واحد عىل ال قل   -

 ؛10و 9و 8(: ل خيص ال صناف 4) 
 .10و 9(: ل خيص ال صناف 5)
 

 نتاج الزتامات مسري رشكة ال   :3

 
 
 

 
 

  

 موجه للعموم     خاص      انرتني       تلفزيون      سيامن 
 

  

 

   

 

    

 

 

 

 التارخي 

 توقيع وخامت 

 مسري الرشكة 

         ا طار خاص ابملركز السيامنيئ املغريب
 

O       جديدO تعديل

بصفتي مسيرا لشركة

)1( التعريف املوحد للمقاولة بالنسبة لشركات اإلنتاج املغربية

)2()3(

يرفق الطلب بالوثائق املحددة في املرسوم رقم 2.21.477 الصادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( املتعلق برخص تصوير األعمال السينمائية والسمعية البصرية
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م9توم)رقم  . ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

بسغيي2)وتس يم)امل9توم)رقم)92.559.))الصادر)في)))رجب)  9  

واألحياء) الجامعية) باملؤتسات) املسعلق) يناي9) 99 () ( 8(

الجامعية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 

)18 يناير 1991( املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية، كما 

وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 1 و3 و6 و7 و11 املكررة منه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وباقتراح من رؤساء الجامعات املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة 

 2020 ماي  و6   2020 فبراير  و13   2019 يوليو  و17   2018 ماي   3  في 

و28 يوليو 2020 ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 

)6 سبتمبر2021(،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام املواد 1 و3 و6 و7 و11 املكررة 

من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 

)18 يناير 1991( :

املؤسسات  بالرباط  الخامس  محمد  جامعة  تضم   -  .1 »املادة 

»الجامعية التالية :

» - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛

»....................................................................................................... ؛

» - املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ؛

واألورومتـوسطيـــة  اإلفــريقيـــة  للـدراســـــات  الجـــامعـي  املعهــد   -  «

»واإليبيروأمريكية ؛

» - معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ؛

» - املعهد العلمي.

»املادة 3. - تضم جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس املؤسسات 

»الجامعية التالية :

»- الكلية املتعددة التخصصات بتاونات ؛

.................................................................................................-«

»- كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ؛

»- كلية الطب والصيدلة وطب األسنان ؛

»- املدرسة العليا للتكنولوجيا؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املؤسسات  بمراكش  عياض  القا�ضي  جامعة  تضم   -  .6 »املادة 

»الجامعية التالية :

»- الكلية املتعددة التخصصات بآسفي ؛

.................................................................................................-«

»- كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ؛

»- كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بقلعة السراغنة ؛

»- كلية الطب والصيدلة ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املؤسسات  بمكناس  اسماعيل  موالي  جامعة  تضم   -  .7 »املادة 

»الجامعية  التالية :

»- الكلية املتعدد ة التخصصات بالرشيدية ؛

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

»- املدرسة العليا لألساتذة ؛

»  املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب ؛

»  املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 11 املكررة. - تضم جامعة الحسن األول بسطات املؤسسات 

»الجامعية التالية :

»- الكلية املتعددة التخصصات ببرشيد ؛

»- كلية العلوم القانونية والسياسية ؛

.................................................................................................-«

»- كليةالعلوم والتقنيات ؛

»- املدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد ؛

»- املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

وباقي  املعتمدة  التكوين  ومسالك  أسالك  بمختلف  العمل  يستمر 

إلى  بفاس  والصيدلة  الطب  بكلية  تلقينها  يتم  التي  األخرى  التكوينات 

حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املشار  واملسالك  لألسالك  املطابقة  الوطنية  الشهادات  تسلم 

إليها في الفقرة األولى أعاله من قبل املؤسسة الجامعية املعنية في ظل 

تسميتها الجديدة.

املادة الثالثة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء 

من السنة الجامعية 2020 - 2021.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 م9توم)رقم)295. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2))

افقة)على)ات اق)الق9ض)رقم)MA-9256)ب بلغ)ثالثة)مائة) باملو

)622.222,22.ص8ص  وثالثة)وث انين)مليونا)وتس ائة)ألف)أورو)

أورو(،)امل27م)بساريخ)5)يوليو) )2))بين)امل لكة)املغ9بية)والبنك)

الط ولة) تن ية) الدولي)لإلنشاء)والسع ي2،)بخصوص)»ب9نامج)

املبك9ة)في)املناطق)الق9وية)باملغ9ب«.

رئيس الحكومة،

الصادر   2021 املالية  للسنة   65.20 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 بتاريخ فاتح جمادى األولى 1442 

)16 ديسمبر 2020(، وال سيما املادة 36 منه ؛

وعلى البند I بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402

)فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

وثالثة  ثالثمائة  بمبلغ   9256-MA رقم  القرض  اتفاق  على  يوافق 

وثمانين مليونا وستمائة ألف أورو )383.600.000,00 أورو(، امللحق 

بأصل هذا املرسوم، واملبرم بتاريخ 5 يوليو 2021 بين اململكة املغربية 

الطفولة  تنمية  »برنامج  والتعمير، بخصوص  لإلنشاء  الدولي  والبنك 

املبكرة في املناطق القروية باملغرب«.

املادة الثانية

هذا  تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م9توم)رقم)296. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

افقة)على)ات اق)الق9ض)رقم)MA-)6)9)ب بلغ))مائة)مليون) باملو

بساريخ) امل27م) أم9يكي(،) دوالر) ( 22.222.222,22( أم9يكي) دوالر)

لإلنشاء) الدولي) والبنك) املغ9بية) امل لكة) بين) يوليو) )2)) (5

السدبي2) بدعم) الخاص) اإلضافي) الس ويل) والسع ي2،)بخصوص)

املندمج)ملخاط9)الكوارث)الطبيعية)والقدرة)على)تجاوز)آثارها.

رئيس الحكومة،

الصادر   2021 املالية  للسنة   65.20 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

األولى  جمادى  فاتح  بتاريخ   1.20.90 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

1442 )16 ديسمبر 2020(، وال سيما املادة 36 منه ؛

 وعلى البند I بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81

ربيع  5 بتاريخ   1.81.425 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

األول 1402 )فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

مليون  مائة  بمبلغ    9262-MA رقم  القرض  اتفاق  على  يوافق 
هذا  بأصل  امللحق  أمريكي(،  دوالر   100.000.000,00( أمريكي  دوالر 
والبنك  املغربية  اململكة  بين   2021 يوليو   5 بتاريخ  واملبرم  املرسوم، 
بدعم  الخاص  اإلضافي  التمويل  بخصوص  والتعمير،  لإلنشاء  الدولي 
التدبير املندمج ملخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوز آثارها.

املادة الثانية

هذا  تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

بسغيي2) يناي9) )2)() ((8(   99( اآلخ9ة) 9 )من)ج ادى) في) رقم) ). 9 )صادر) واملاء) واللوجيستيك) والنقل) السجهيز) لوزي9) ق9ار)

وتس يم)الئحة)املؤش9ات)البسيطة)واالج الية)امللحقة)بق9ار)رئيس)الحكومة)رقم)5 .)2ص.ص)الصادر)في)5 )من)ص 9)2ص9  

)2))نوف 27)5 2)()بسحديد)قواعد)وش9وط)م9اجعة)أث ان)الص قات)الع ومية.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

2015( بتحديد قواعد وشروط  1437 )27 نوفمبر  15 من صفر  3.302.15 الصادر في  بناء على قرار رئيس الحكومة رقم 

مراجعة أثمان الصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما املادة 10 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وفق   3.302.15 رقم  أعاله  إليه  املشار  الحكومة  رئيس  بقرار  امللحقة  واإلجمالية  البسيطة  املؤشرات  الئحة  وتتمم  تغير 

الالئحة امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

*

*  *
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وال9قمي) األخض9) واالقسصاد) والسجارة) الصناعة) لوزي9) مشت2ك) ق9ار)
ووزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة))رقم) ).55ص))صادر)
الق9ار) بسغيي2) أغسطس) )2)() ) ص) ص99   مح9م) من) ((( في)
املشت2ك)لوزي9)الصناعة)والسجارة)واالقسصاد)األخض9)وال9قمي)
ووزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم)2).68ص )الصادر)
نهائي) 2)2)()بسطبيق)تدبي2)وقائي) 9)شوال) 99  )2))ماي) في)

على)واردات)ص ائح)الصلب)املدرفلة)بالح9ارة.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

والتجارة  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  بعد 
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
القا�ضي   )2020 ماي   27(  1441 شوال   4 في  الصادر   1368.20 رقم 
املدرفلة  الصلب  صفائح  واردات  على  نهائي  وقائي  تدبير  بتطبيق 

بالحرارة كما تم تغييره ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مراقبة الواردات،

قررا ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املشترك  بالقرار  املرفق  امللحق  ويعوض  ينسخ 
رقم 1368.20 الصادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( كما تم تغييره 

بامللحق املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 
تطبيق هذا القرار املشترك الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 )31 أغسطس 2021(.

 وزير الصناعة والتجارة 

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *

ملحق)بالق9ار)املشت2ك)لوزي9)الصناعة)والسجارة)واالقسصاد)

 األخض9)وال9قمي)ووزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة

رقم) ).55ص))الصادر)في))))من)مح9م)ص99  ) ص)أغسطس) )2)) 

بسغيي2)الق9ار)املشت2ك)لوزي9)الصناعة)والسجارة)واالقسصاد)

األخض9)وال9قمي)ووزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)

رقم)2).68ص )الصادر)في)9)شوال) 99  )2))ماي)2)2)()بسطبيق)

تدبي2)وقائي)نهائي)على)واردات)ص ائح)الصلب)املدرفلة)بالح9ارة

 »الئحة)الدول)النامية)املع اة)من)ال9تم)اإلضافي)النهائي

»على)واردات)ص ائح)الصلب)املدرفلة)بالح9ارة

األرجنتين،  وباربودا،  أنتيغوا  أنغوال،  ألبانيا،  أفريقيا،  »جنوب 

»أرمينيا، مملكة البحرين، بنغالديش، بربادوس، بليز، البنين، بوليفيا، 

البرازيل، بروناي دار السالم، بوركينافاسو،  بوروندي،  »بوتسوانا، 

»كمبوديا، الكاميرون، الرأس األخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، 

السلفادور،  دومينيكا،  جيبوتي،  كوبا،  العاج،  ساحل  »كوستاريكا، 

»اإلمارات العربية املتحدة، اإلكوادور، جمهورية مقدونيا الشمالية، 

»فيجي، الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، 

اندونيسيا،  سليمان،  جزر  هندوراس،  هايتي،  غيانا،  بيساو،  »غينيا 

مدغشقر،  ليسوتو،  الكويت،  كينيا،  كازخستان،  األردن،  »جامايكا، 

موريتانيا،  موريشيوس،  مالي،  مالديف،  جزر  مالوي،  »ماليزيا، 

موزامبيق،  األسود،  الجبل  منغوليا،  مولدوفا،  جمهورية  »مكسيك، 

عمان، نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  النيبال،  ناميبيا،   »ميانمار، 

بيرو، باراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  البنما،  باكستان،   »أوغاندا، 

الكونغو   جمهورية  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  قطر،  »الفلبين، 

الجمهورية  الشعبية،  الديمقراطية  الو  جمهورية  »الديمقراطية، 

لوسيا،  سانت  رواندا،  غيز،  خير  جمهورية  »الدومينيكية، 

ساموا،  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت  ونيفيس،  كيتس  »سانت 

»السنغال، سيراليون، سنغافورة، سريالنكا،  سورينام، ايسواتيني، 

وتوباغو،  ترينيداد  تونغا،  توغو،  التشاد،  تنزانيا،  »طاجيكستان، 

»تونس، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، 

»اليمن، زامبيا وزيمبابوي.«



2229 الجريدة الرسميةعدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021( 

م9توم)رقم)98 . ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
2ص9   رجب) (2 في) الصادر) ((.29.9 2 رقم) امل9توم) بسغيي2)
املس اة) املساه ة) ش9كة) بإحداث) باإلذن) ()(229 يونيو) )2ص)

»ش9كة)االتتث ارات)الطاقية«.

رئيس الحكومة،

بيان)األتباب):

تم اإلذن بإحداث شركة املساهمة املسماة »شركة االستثمارات 
 الطاقية« برأسمال أولي قدره مليار درهم بموجب املرسوم رقم 2.09.410

شركة  بإحداث  باإلذن   )2009 يونيو   30(  1430 رجب   7 في  الصادر 
املساهمة املسماة »شركة االستثمارات الطاقية«.

االستثمارات  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  وبقرار 
الطاقية املنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2020، تم تخفيض رأسمال »شركة 
االستثمارات الطاقية« إلى مبلغ 125 مليون درهم عوض مليار درهم. 
وذلك على إثر خروج هذه األخيرة من رأسمال الوكالة املغربية للطاقة 
»شركة  حوزة  في  كانت  التي  األسهم  تحويل  سيتم  بحيث  املستدامة 
وصندوق  الدولة  لفائدة  الوكالة  رأسمال  في  الطاقية«  االستثمارات 

الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وبقرار للجمعية العامة غير العادية لشركة االستثمارات الطاقية 
املنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2020، تم تغيير األنظمة األساسية للشركة، 
باسم  الطاقية  االستثمارات  لشركة  الحالي  اإلسم  استبدال  قصد 
»SIE« شركة الهندسة الطاقية« مع االحتفاظ بنفس العالمة التجارية« 
 كما تم تغيير نشاط الشركة، حيث تصبح مهام الشركة األساسية متمثلة

فيما يلي :

 - اإلشراف على تجميع الطلبيات العمومية في مجال النجاعة الطاقية
الصنف  نفس  من  املماثلة  العمومية  الطلبيات  تجميع  بهدف 
والجهوي  الوطني  املستوى  على  تمويلها  وعقلنة  تدبيرها  لضبط 

واملحلي ؛

واملؤسسات  اإلدارات  لفائدة  عنها  مؤدى  طاقية  خدمات  توفير   -
جميع  وإلى  ومجموعاتها  الترابية  والجماعات  العمومية  واملقاوالت 
األشخاص اآلخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بصفة 
وذلك  الخاصة  الطاقية  الخدمات  شركات  خالل  من  أو  مباشرة 
االقتصادي  الوضع  مع  املكيفة  العام  القانون  اتفاقيات  إطار  في 
اإلطار  هذا  في  املذكورة.  الخدمات  خصائص  مع  وكذلك  واملالي، 
املشروع  صاحب  مساعدة  اتفاقية  أي  إبرام   »SIE« لشركة  يمكن 

»AMO« أو كصاحب املشروع املنتدب »MOD« ؛

مجانا  الشراكة،  أو  للتعاون  اتفاقية  أو  عقد  أي  وتنفيذ  إبرام   -

الوطنية الخاصة،  أو  العمومية  الهيئات  مع  أجر،  مقابل   أو 

أو الدولية، ومع الجهات املانحة لتنفيذ برامج ومشاريع الخدمات 

الطاقية واالقتصاد في الطاقة ؛

- إبرام عقود األداء الطاقي ؛

الخدمات  شركات  وكذا  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  مواكبة   -

أو اختيار  التمويالت الضرورية  الطاقية الخاصة، للحصول على 

طرق التمويل املناسبة إلنجاز املشاريع املتعلقة بالغرض األسا�ضي 

للشركة ؛

وتطوير  الطاقية،  الخدمات  شركات  قدرات  تعزيز  في  املساهمة   -

نسيج الشركات الوطنية الخاصة الصغيرة واملتوسطة املتخصصة 

في مجال النجاعة الطاقية والخدمات الطاقية ؛

- القيام باألنشطة التالية :

أ( إجراء أي دراسة وافتحاص طاقي ؛

ب( توفير ضمانات أداء الطاقة في إطار عقود األداء الطاقي ؛

ت( توريد وتركيب أي معدات وتنفيذ أي أشغال تتعلق بممارسة 

الباطن من  املناولة  طريق  عن  أو  مباشر  بشكل  وتنفيذها   مهامها 

أو في إطار مجموعة مقاوالت ؛

النجاعة  مشاريع  في  لالستثمار  الالزمة  التمويالت  تعبئة  ث( 

والخدمات الطاقية ؛

إطار  في  املنجزة  للمشاريع  الطاقي  األداء  من  والتحقق  قياس  ج( 

عقود األداء الطاقي واتفاقيات النجاعة الطاقية ؛

الصناعية  أو  التجارية  العمليات  جميع  إنجاز  عامة،  وبصفة   -

والتقنية أو املالية املرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها 

األسا�ضي.

إيجابية  صافية  نتيجة  تحقيق  من  للشركة  التغيير  هذا  وسيمكن 

ابتداء من السنة الخامسة.

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.09.410 الصادر في 7 رجب 1430 

»شركة  املسماة  املساهمة  شركة  بإحداث  باإلذن   )2009 يونيو   30(

االستثمارات الطاقية« ؛

نصوص)خاصة
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وعلى أساس قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة االستثمارات 
الطاقية املنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2020 التي وافقت على تخفيض رأسمال 

الشركة ؛

وقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة االستثمارات الطاقية 
املنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2020 التي وافقت على تغيير تسمية الشركة 

وغرضها األسا�ضي ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

االستثمارات  »شركة  املسماة  املساهمة  شركة  اسم  يستبدل 
باسم   2.09.410 رقم  املرسوم  بموجب  إحداثها  في  املأذون  الطاقية« 
 »SIE« شركة الهندسة الطاقية مع االحتفاظ بنفس العالمة التجارية

وتغيير غرضها األسا�ضي وفق ما سلف ذكره أعاله.

املادة الثانية

درهم  مليون   125 مبلغ  إلى  الشركة  رأسمال  حصة  تخفيض  يتم 

عوض مليار درهم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م9توم)رقم)626. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)()بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)بتزويد)92 )دوارا)

تابعا)إلقليم)الجديدة)باملاء)الصالح)للش9ب)وبنزع)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ9ض)بإقليم)الجديدة)

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1401 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر بجماعة بولعوان من 16 أبريل إلى 16 يونيو 2008 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى 

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد 190 دوارا تابعا إلقليم الجديدة باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الكائنة بجماعة بولعوان التابعة إلقليم الجديدة املبينة في الجدول أسفله واملعلم 

عليها بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/1000 امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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 امل9اجع)العقارية

)لألمالك

رقم

القطعة

2

غي92

اتم)املالك)أو)امل ت2ض)أنه)كذلك



عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(الجريدة الرسمية   22 (



ص 22الجريدة الرسمية عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021( 



عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(الجريدة الرسمية   22 9



5 22الجريدة الرسمية عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021( 



عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(الجريدة الرسمية   22 6

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد   - الرابعة.  املادة 
واللوجيستيك واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



2 22الجريدة الرسمية عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021( 

م9توم)رقم)628. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)()بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)بإنجاز)الشط9)الثاني)-)

الجزء)الثاني)-)من)مش9وع)اإلعداد)الهيدروفالحي)لسهل)تايس)بج اعتي)أغبالو)أقورار)وتيدي)يوتف)بن)أح د)بإقليم)

ص 9و)وج اعة)أوالد)الطيب)بع الة)فاس)وبنزع)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ9ض.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.20 رقم  بالقانون  سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

الشريف رقم 1.20.67 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛

إلى  يوليو   27 من  املباشر  التكميلي  والبحث   2020 يوليو   26 إلى  يونيو   10 من  املباشر  اإلداري  البحث  على  االطالع  وبعد 

28 سبتمبر 2020، بكل من جماعتي أغبالو أقورار وسيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو وجماعة أوالد الطيب بعمالة فاس ؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الشطر الثاني - الجزء الثاني - من مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بكل من جماعتي أغبالو أقورار وسيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو 

وجماعة أوالد الطيب بعمالة فاس، املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/2000 امللحقة 

بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يخول حق نزع امللكية إلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات وإلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

م9توم)رقم)226. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
السابعة) الدواوي9) بتزويد) تق�ضي) العامة) املن عة) أن) بإعالن)
القطع) ملكية) وبنزع) للش9ب) الصالح) باملاء) بودينار) لج اعة)

األرضية)الالزمة)لهذا)الغ9ض)بإقليم)الدريوش.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(
في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

جماعة  بمكاتب  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 
بودينار من 17 ماي إلى 17 يوليو 2017 ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لجماعة  التابعة  الدواوير  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
بودينار بإقليم الدريوش باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

بجماعة  املتواجدة  األرضية  القطع  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 
في  مختلفة  بألوان  عليها  واملعلم  أسفله  الجدول  في  املبينة  بودينار، 
التصاميم التجزيئية ذات املقياسين 1/1000 و 1/1500 امللحقة بأصل 

هذا املرسوم :

رقم)

القطعة

م9اجع)ال9توم)

العقارية

املساحةاتم)وعنوان)املالك)أو)امل ت2ض)أنه)كذلك

سآرهـالعنواناالتم

غير محفظة98
إقليمورثة زردوح حدو حمو. بودينار،   جماعة 

الدريوش.
001277

غير محفظة105
شعيب  زردوح  ورثة 

أحمو.

إقليم بودينار،   جماعة 

الدريوش.
000365

غير محفظة106
إقليمورثة اكلوشن. بودينار،   جماعة 

الدريوش.
000499

غير محفظة201
الحاج بورا�ضي   ورثة 

محمد.

إقليم بودينار،   جماعة 

الدريوش.
004348

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهرباء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

املدير  وإلى  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية، 

العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما 

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م9توم)رقم)2ص2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
تيزي) فم) مدرتة) بإحداث) تق�ضي) العامة) املن عة) أن) بإعالن)
وبنزع) خ9يبكة) بإقليم) الجعد) أبي) بدائ9ة) بوخ9يص) بج اعة)

ملكية)القطعة)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ9ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم   وعلى 
)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 9 أغسطس إلى
11 أكتوبر 2017 ؛

وبعد  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة فم تيزي بجماعة 
بوخريص بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

املحفظة،  غير  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر،  ما  على  بناء  تنزع 
بوخريص  بجماعة  الكائنة  م2،   2553 التقريبية  مساحتها  البالغة 
بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة، واملرسومة حدودها بلون أحمر في 
التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم، واملفترض أنها في ملكية السيد 
قاسمي محمد بن محمد، عنوانه بجماعة بوخريص بدائرة أبي الجعد 

بإقليم خريبكة

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
أمالك  ومدير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية، 

الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م9توم)رقم)662. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
بإدارج)ال9بط)الط9قي)بين)ج9تيف)والناضور)من)ن.ك)2+222 
إلى)ن.ك)9 2+29 )في)صنف)الط9ق)السيارة)بأقاليم)ج9تيف)

والدريوش)والناضور.

رئيس الحكومة،

الصادر  السيارة  بالطرق  املتعلق   4.89 رقم  القانون  على  بناء 
 1413 صفر   6 بتاريخ   1.91.109 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)6 أغسطس 1992(  ؛

1413 شعبان   10 في  الصادر   2.89.189 رقم  املرسوم   وعلى 
)2 فبراير 1993( بتطبيق القانون رقم 4.89 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
رقم 2796.19 الصادر في 26 من ذي الحجة 1440 )28 أغسطس 2019( 
الربط  بإدراج  يق�ضي  مرسوم  مشروع  شأن  في  علني  بحث  بإجراء 
الطرقي بين جرسيف والناضور من ن ك 000+0 إلى ن ك 019+104 في 

صنف الطرق السيارة بأقاليم جرسيف والدريوش والناضور ؛

إلى  أكتوبر   7 من  املباشر  العلني  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 
2019 بجماعتي هوارة أوالد رحو وصاكة بإقليم جرسيف  7 نوفمبر 
وتزطوطين  أفسو  وبجماعات  الدريوش  بإقليم  امطالسة  وبجماعة 

وبني سيدال لوطا بإقليم الناضور ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  استشارة 

املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

0+000 ن.ك  من  والناضور  جرسيف  بين  الطرقي  الربط   يدرج 
إلى ن.ك 019+104 في صنف الطرق السيارة كما هو مبين بلون أحمر 
هذا  أصل  إلى  املضاف   1/100.000 املقياس  ذي  العام  الرسم  على 

املرسوم.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م9توم)رقم)9)2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

املسعلقة) صص2) رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

الساللية) للج اعة) السابع) »اقا�ضي«) املدعو) الج اعي) بالعقار)

النعام) وادي) لقيادة) الت2ابي) بالن وذ) الكائن) وزيم«) بني) »قص9)

بدائ9ة)ال9شيدية)بإقليم)ال9شيدية.

رئيس الحكومة،

اإلداري ألرا�ضي  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  بناء على 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

 15 املادة  سيما  وال   )2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ 

منه ؛

1439 رمضان  من   29 في  الصادر   2.18.391 رقم  املرسوم   وعلى 

بالنفوذ  الكائن  الجماعي  العقار  بتحديد  يق�ضي   )2018 يونيو   14(

الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛

املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 

من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 

داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ فاتح نوفمبر 2018 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بالرشيدية تحت عدد 179م ع / 14 بتاريخ 17 أغسطس  2021 وفقا 

في  الصادر  الشريف  الظهير  من   )8( الثامن  الفصل  ملقتضيات 

12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( املشار إليه أعاله، والتي تثبت 

من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري 733 للعقار 

وزيم،  بني  قصر  الساللية  للجماعة  التابع  »اقا�ضي«  املسمى  الجماعي 

الكائن بقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية ؛

733 رقم  اإلداري  التحديد  على  تعرض  أي  إيداع  يتم  لم  أنه   -  2 

للعقار الجماعي املسمى »اقا�ضي« املذكور أعاله.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   733 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الكائن  وزيم«  بني  »قصر  الساللية  للجماعة  التابع  »اقا�ضي«  املدعو 

بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

وزيم  بني  قصر  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

هكتارا  300 اإلجمالية  مساحته  »اقا�ضي«،  املدعو  الجماعي   العقار 

و 82 آرا و 26 سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين 

املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م9توم)رقم)5)2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

املسعلقة) (2(9 رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

السابع) تبورجيين«) (- »الدويس) املدعو) الج اعي) بالعقار)

للج اعسين)السالليسين)»قص9)بوذنيب)وقص9)الطاوس«)الكائن)

بإقليم) ال9شيدية) بدائ9ة) النعام) وادي) لقيادة) الت2ابي) بالن وذ)

ال9شيدية.

رئيس الحكومة،

اإلداري ألرا�ضي  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  بناء على 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

 15 املادة  سيما  وال   )2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ 

منه ؛

1439 رمضان  من   29 في  الصادر   2.18.387 رقم  املرسوم   وعلى 

بالنفوذ  الكائن  الجماعي  العقار  بتحديد  يق�ضي   )2018 يونيو   14(

الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛
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املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 
من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 
داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2018 ؛

وعلى محضر التحديد التعديلي للتحديد اإلداري عدد 729 املؤرخ 
في 25 سبتمبر 2020 ؛

املؤرخ  729 عدد  اإلداري  للتحديد   1 رقم  التعديلي  امللحق   وعلى 
في 18 ديسمبر 2020 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بالرشيدية تحت عدد 178م ع / 14 بتاريخ 17 أغسطس 2021 وفقا 
في  الصادر  الشريف  الظهير  من   )8( الثامن  الفصل  ملقتضيات 
12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( املشار إليه أعاله، والتي تثبت 

من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

 729 اإلداري  التحديد  داخل  عقار  أي  تحفيظ  يتم  لم  أنه   -  1
التابع  تبورجيين«   - »الدويس  املسمى  الجماعي  للعقار  الجماعي 
بقيادة  الكائن  والطاوس،  بوذنيب  لقصري  السالليتين  للجماعتين 

وادي النعام بدائرة الرشيدية ؛

 729 رقم  اإلداري  التحديد  على  تعرض  أي  إيداع  يتم  لم  أنه   -  2
للعقار الجماعي املسمى »الدويس - تبورجيين« املذكور أعاله.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   729 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 
»قصر  السالليتين  للجماعتين  التابع  تبورجيين«   - »الدويس  املدعو 
بوذنيب والطاوس« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة 

الرشيدية بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

بوذنيب  قصر  السالليتين  الجماعتين  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 
تبورجيين«،   - »الدويس  املدعو  الجماعي  العقار  الطاوس  وقصر 
واملبينة  سنتيارا   87 و  آرا   82 و  هكتارا   10827 اإلجمالية  مساحته 
التحديد  بمحضر  املرفق  املحين  التصميم  في  أخضر  بخط  حدوده 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م9توم)رقم)6)2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

املسعلقة) 2ص2) رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

للج اعة) السابع) الديس«) »واد) املدعو) الج اعي) بالعقار)

لقيادة) الت2ابي) بالن وذ) الكائن) علي«) أوالد) »قص9) الساللية)

وادي)النعام)بدائ9ة)ال9شيدية)بإقليم)ال9شيدية.

رئيس الحكومة،

اإلداري ألرا�ضي  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  بناء على 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

 15 املادة  سيما  وال   )2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ 

منه ؛

1439 رمضان  من   29 في  الصادر   2.18.388 رقم  املرسوم   وعلى 

بالنفوذ  الكائن  الجماعي  العقار  بتحديد  يق�ضي   )2018 يونيو   14(

الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛

املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 

من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 

داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2018 ؛

وعلى محضر التحديد التعديلي للتحديد اإلداري عدد 730 املؤرخ 

في 25 سبتمبر 2020 ؛

وعلى امللحق التعديلي رقم 1 للتحديد اإلداري عدد 730 املؤرخ في 

18 ديسمبر 2020 ؛
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العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بالرشيدية تحت عدد 182م ع / 14 بتاريخ 17 أغسطس  2021 وفقا 

في  الصادر  الشريف  الظهير  من   )8( الثامن  الفصل  ملقتضيات 

12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( املشار إليه أعاله، والتي تثبت 

من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري عدد 730 

للجماعة الساللية قصر  التابع  الديس«  للعقار الجماعي املسمى »واد 

أوالد علي، الكائن بقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية ؛

 730 رقم  اإلداري  التحديد  على  تعرض  أي  إيداع  يتم  لم  أنه   -  2

أن هذا   : املذكور أعاله ما عدا  الديس«  الجماعي املسمى »واد  للعقار 

التحديد اإلداري يشمل السد املائي املسمى : سد الدويس.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  العقار   730 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

املدعو »واد الديس« التابع للجماعة الساللية قصر أوالد علي الكائن 

بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

علي  أوالد  قصر  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

 10337 اإلجمالية  مساحته  الديس«،  »واد  املدعو  الجماعي  العقار 

هكتارا و 13 آرا و 35 سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم 

املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م9توم)رقم)2)2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

املسعلقة) رقم) ص2) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

الل ت«) توق) (- بوع9وس) (- »أت 9) املدعو) الج اعي) بالعقار)

بالن وذ) الكائن) الج9عان«) »قص9) الساللية) للج اعة) السابع)

الت2ابي)لقيادة)وادي)النعام)بدائ9ة)ال9شيدية)بإقليم)ال9شيدية.

رئيس الحكومة،

اإلداري ألرا�ضي  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  بناء على 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

 15 املادة  سيما  وال   )2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ 

منه ؛

1439 رمضان  من   29 في  الصادر   2.18.389 رقم  املرسوم   وعلى 

بالنفوذ  الكائن  الجماعي  العقار  بتحديد  يق�ضي   )2018 يونيو   14(

الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛

املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 

من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 

داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2018 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بالرشيدية تحت عدد 181م ع / 14 بتاريخ 17 أغسطس  2021 وفقا 

في  الصادر  الشريف  الظهير  من   )8( الثامن  الفصل  ملقتضيات 

12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( املشار إليه أعاله، والتي تثبت 

من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

 1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم 731

التابع  اللفت«  سوق   - بوعروس   - »أسمر  املسمى  الجماعي  للعقار 

للجماعة الساللية قصر الجرعان، الكائن بقيادة وادي النعام بدائرة 

الرشيدية ؛

2 - أنه لم يتم إيداع أي تعرض على التحديد اإلداري رقم 731 للعقار 

 الجماعي املسمى »أسمر - بوعروس - سوق اللفت« املذكور أعاله ما عدا :

أن هذا التحديد اإلداري يشمل السد املائي املسمى : سد قدوسة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   731 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الساللية  للجماعة  التابع  اللفت«  سوق   - بوعروس   - »أسمر  املدعو 

بدائرة  النعام  وادي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  الجرعان«  »قصر 

الرشيدية بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

الجرعان  قصر  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

العقار الجماعي املدعو »أسمر - بوعروس - سوق اللفت«، مساحته 

اإلجمالية 14464 هكتارا و 57 آرا و 47 سنتيارا واملبينة حدوده بخط 

أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م9توم)رقم)8)2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

املسعلقة) )ص2) رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

للج اعسين) السابع) »املش ش«) املدعو) الج اعي) بالعقار)

بالن وذ) الكائن) الطاوس«) وقص9) بوذنيب) »قص9) السالليسين)

الت2ابي)لقيادة)وادي)النعام)بدائ9ة)ال9شيدية)بإقليم)ال9شيدية.

رئيس الحكومة،

اإلداري ألرا�ضي  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  بناء على 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

 15 املادة  سيما  وال   )2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ 

منه ؛

1439 رمضان  من   29 في  الصادر   2.18.390 رقم  املرسوم   وعلى 

بالنفوذ  الكائن  الجماعي  العقار  بتحديد  يق�ضي   )2018 يونيو   14(

الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية بإقليم الرشيدية ؛

املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 
من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 
داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2018 ؛

وعلى محضر التحديد التعديلي للتحديد اإلداري عدد 732 املؤرخ 
في 22 أكتوبر 2020 ؛

وعلى امللحق التعديلي رقم 1 للتحديد اإلداري عدد 732 املؤرخ في 
18 ديسمبر 2020 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
 2021 أغسطس   17 بتاريخ   14  / ع  180م  عدد  تحت  بالرشيدية 
في  الصادر  الشريف  الظهير  من   )8( الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا 
12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( املشار إليه أعاله، والتي تثبت 

من أجل املصادقة على عملية التحديد اإلداري ما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري عدد 732 
السالليتين  للجماعتين  التابع  »املشمش«  املسمى  الجماعي  للعقار 
بدائرة  النعام  وادي  بقيادة  الكائن  الطاوس،  وقصر  بوذنيب  قصر 

الرشيدية ؛

 732 رقم  اإلداري  التحديد  على  تعرض  أي  إيداع  يتم  لم  أنه   -  2
للعقار الجماعي املسمى »املشمش« املذكور أعاله.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   732 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 
املدعو »املشمش« التابع للجماعتين السالليتين »قصر بوذنيب وقصر 
الطاوس« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وادي النعام بدائرة الرشيدية 

بإقليم الرشيدية.

املادة الثانية

بوذنيب  قصر  السالليتين  الجماعتين  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 
مساحته  »املشمش«،  املدعو  الجماعي  العقار  الطاوس  وقصر 
اإلجمالية 1869 هكتارا و 4 آرات و 18 سنتيارا واملبينة حدوده بخط 
أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا 

املرسوم.
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املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م9توم)رقم)9ص2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
املوضوعين) به) املسعلق) والنظام) السص يم) على) افقة) باملو
في) أن) وباإلعالن) تاونات) بإقليم) وليد) بني) ج اعة) م9كز) لتهيئة)

ذلك)من عة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 
1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2019 ؛

الفترة  خالل  وليد  بني  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 
املمتدة من 7 ديسمبر 2020 إلى 5 يناير 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  وليد  بني  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
العادية املنعقدة بتاريخ 4 فبراير  2021 ؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة 
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 5 ماي 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   203/19/AUT رقم التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بني وليد بإقليم تاونات وباإلعالن أن 

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  وليد  بني  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م9توم)رقم)5ص2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 

افقة)على)السص يم)والنظام)املسعلق)به)املوضوعين)لتهيئة) باملو

م9كز)ج اعة)بوجديان)بإقليم)الع9ائش)وباإلعالن)أن)في)ذلك)

من عة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 
1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 14 يوليو 2020 ؛
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الفترة  املباشر بجماعة بوجديان خالل  العلني  البحث  نتائج  وعلى 
املمتدة من 10 ديسمبر 2020 إلى غاية 8 يناير 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  بوجديان  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 12 يناير  2021 ؛

بدراسة  املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   04/2020/AULO رقم التصميم  على  يوافق 
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بوجديان بإقليم العرائش وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  بوجديان  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م9توم)رقم)6ص2. ).))صادر)في)2ص)من)مح9م)ص99  )8)تبس 27) )2)) 
افقة)على)السص يم)والنظام)املسعلق)به)املوضوعين)لتهيئة) باملو
م9كز)ج اعة)أوالد)فارس)الحلة)بإقليم)تطات)وباإلعالن)أن)في)

ذلك)من عة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 
1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 21 يونيو 2017 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد فارس الحلة خالل 
الفترة املمتدة من 12 أكتوبر إلى غاية 11 نوفمبر 2020 ؛

خالل  املجتمع  الحلة  فارس  أوالد  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر  2020 ؛

بدراسة  املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS 03/2020 رقم  التصميم  على  يوافق 
سطات  بإقليم  الحلة  فارس  أوالد  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أوالد فارس الحلة تنفيذ ما جاء في 
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

في) ق9ار)لوزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ).2 9))صادر)
2))من)مح9م)ص99  )2)تبس 27) )2)()بس ويض)السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

رقم 1.19.122 الصادر في 15 من صفر 1441 )14 أكتوبر 2019( ؛

الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( ؛
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الترابية،  الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى 
من  19 بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما 
 1.20.91 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بالقانون رقم 

بتاريخ 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( ؛

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

وإصالح اإلدارة ؛

1439 األول  ربيع   4 في  الصادر   2.17.451 رقم  املرسوم   وعلى 
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )2017 نوفمبر   23(

ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

اإلدارة وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع   وبعد 
رقم 1921.21 الصادر في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021( بشأن 
طرف  من  الجماعية  الخدمات  ورسم  السكن  رسم  جداول  إصدار 

الخزينة العامة للمملكة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية واملتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة 
حدده  كما  املحمدية  جماعة  لنفوذ  التابع  الترابي  املجال  بخصوص 
أعاله  إليه  املشار  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 
رقم 1921.21، وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

إذا ثبت  أو بعضها، كيفما كان مبلغها،  • إسقاط الرسوم جميعها 
أنها زائدة على املبلغ املستحق أو أن األمر يتعلق برسم فرض مرتين 
أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

• اإلبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان 
مبلغها ؛

• قبول إلغاء الرسوم الغير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   •
الرسوم، أو اإلبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
لطفي امليسوم، مدير املالية العمومية.

2 - السيد حميد بنحمدوش، الخازن الجهوي للدار البيضاء :

املبلغ  أنها زائدة على  إذا ثبت  أو بعضها  • إسقاط الرسوم جميعها 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
العمل، بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح   موجب 

يقل عن  أو  )20.000( درهم  ألف  يعادل عشرين  مبلغها  كان  إذا 
ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   •
مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

• قبول إلغاء الرسوم الغير القابلة للتحصيل ، إذا كان مبلغها يعادل 
عشرين ألف )20.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   •
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حميد بنحمدوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 
الجهوية بالخزينة  األولى  الدرجة  من  متصرفة  املستقيم،   فاطمة 

للدار البيضاء.

3 - السيد توفيق صديقي، خازن عمالة املحمدية :

املبلغ  على  زائدة  أنها  ثبت  إذا  بعضها  أو  جميعها  الرسوم  إسقاط   •
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
العمل، بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح   موجب 
إذا كان مبلغها يعادل خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

كان  إذا  والذعائر،  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو  اإلبراء   •
مبلغهن يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

• قبول إلغاء الرسوم الغير القابلة للتحصيل ، إذا كان مبلغها يعادل 
خمسة آالف )5.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   •
للمبالغ  بالنسبة  الزيادات،  من  التخفيف  أو  اإلبراء  أو  الرسوم، 

السالفة الذكر.

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  صديقي  توفيق  السيد  تغيب  إذا 
محمد غازي، تقني من الدرجة الثالثة بخزينة عمالة املحمدية.

بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  بوخالد،  سعيد  السيد   -  4
عمالة املحمدية :

• إصدار األوامر باالستخالص والتذييل بصيغة التنفيذ ؛

املبلغ  أنها زائدة على  إذا ثبت  أو بعضها  • إسقاط الرسوم جميعها 
بغير  فرض  أو  مرتين  فرض  برسم  يتعلق  األمر  أن  أو  املستحق 
إذا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  طبقا  صحيح  موجب 

كان مبلغها يعادل ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

• قبول إلغاء الرسوم الغير القابلة للتحصيل ، إذا كان مبلغها يعادل 
ألفي )2.000( درهم أو يقل عن ذلك ؛

إلغاء  قبول  أو  بإسقاط  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   •
الرسوم، بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

السيد عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  بوخالد  سعيد  السيد  تغيب   إذا 
عمالة  بخزينة  الثانية  الدرجة  من  متصرف  توري،  الرحمان  عبد 

املحمدية.
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املادة الثانية

تاريخ  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

فاتح أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1443 )7 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق9ار)لوزي9)ال الحة)والصيد)البح9ي)والسن ية)الق9وية)واملياه)والغابات)

تبس 27) )2))  ( 9( ص99   ص 9) (6 في) صادر) رقم) ).992))

بإتناد)انسداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد يوسف املير الطبيب البيطري 

1704/CN/2021 رقم تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ 9 يوليو 2021.

املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1443 )14 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق9ار)لوزي9)ال الحة)والصيد)البح9ي)والسن ية)الق9وية)واملياه)والغابات)

تبس 27) )2))  ( 9( ص99   ص 9) (6 في) صادر) رقم) ).998))

بإتناد)انسداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

إلى السيدة جيليان العكاوي جيب رول   21.80 إليه أعاله رقم  املشار 

تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية  الطبيبة 

رقم CN/2021/1705 بتاريخ 16 يوليو 2021.
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املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1443 )14 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق9ار)لوزي9)ال الحة)والصيد)البح9ي)والسن ية)الق9وية)واملياه)والغابات)

تبس 27) )2))  ( 9( ص99   ص 9) (6 في) صادر) رقم) ).999))

بإتناد)انسداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

عشاوي  فاطمة  السيدة  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم CN/2021/1708 بتاريخ 16 يوليو 2021.

املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1443 )14 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق9ار)لوزي9)ال الحة)والصيد)البح9ي)والسن ية)الق9وية)واملياه)والغابات)

تبس 27) )2))  ( 9( ص99   ص 9) (6 في) صادر) رقم) ).952))

بإتناد)انسداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

الجغم  صبرينا  السيدة  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم CN/2021/1706 بتاريخ 16 يوليو 2021.
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املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1443 )14 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق9ار)لوزي9)ال الحة)والصيد)البح9ي)والسن ية)الق9وية)واملياه)والغابات)

تبس 27) )2))  ( 9( ص99   ص 9) (6 في) صادر) رقم) ). 95))

بإتناد)انسداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

بنزعرية  زينب  السيدة  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم CN/2021/1710 بتاريخ 19 يوليو 2021.

املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1443 )14 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).289)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

: Sciences de gestion في

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 
sciences de gestion, préparé et délivré au siège de 
l’Université Jean Monnet - Saint-Etienne - Lyon - France - 
le 7 janvier 2014,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).292)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Monnaie, banque, في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة   تقبل 

: finance

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 
monnaie, banque, finance, assurance, préparé et délivré 
au siège de l’Université de Rouen Normandie - France - 
le 8 novembre 2018, assorti du diplôme de licence droit, 
économie, gestion, mention : sciences de gestion, préparé 
et délivré au siège de l’Université Jean Monnet - Saint-
Etienne - Lyon - France - le 7 janvier 2014,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ). 29)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التسويق االستراتيجي :

– Diplôme/grade de master de l’Université Paris-Dauphine 

)PSL(, mention : marketing et stratégie, parcours type 

business dévelopement )MEM(, préparé et délivré au 

siège de l’Université Paris Dauphine-PSL - Paris - France - 

le 24 janvier 2020, assorti du diplôme/grade de licence 

de l’Université Paris-Dauphine )PSL research University(, 

mention : gestion parcours type gestion à l’international 

Paris - France - le 23 mai 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).)29)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

التدبير :

– Diplôme/grade de licence de l’Université Paris-Dauphine 

)PSL research University(, mention : gestion, parcours type 

gestion à l’international Paris - France - le 23 mai 2017, 

assorti du diplôme de baccalauréat de l’enseignement 

secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).ص29)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

إدارة األعمال :

– Degree of bachelor of science business administration 
)human resources management concentration(, préparé 
et délivré au siège de New York Institute of technology - 
USA - en mai 2015,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).299)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في التدبير :

– Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité 
professionnelle, mention : management, spécialité : 
finance, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Reims - France - le 14 mars 2011,

املقاوالت  إدارة وتسيير   : الثاني، شعبة  السلك  مشفوعة بشهادة 

السياحية  املقاوالت  وتسيير  إدارة   : تخصص  والفندقة،  السياحية 

والفندقة املسلمة من املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).295)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

العلوم االقتصادية والتدبير :

– Diplôme de licence sciences humaines et sociales, 
mention : administration économique et sociale, préparé 
et délivré au siège de l’Université Paris 10 - Versailles - 
France - le 3 mars 2010,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).296)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

العلوم االقتصادية :

– Qualification bachelor degree program subject area 
economics educational program economic cybernetics, 
préparé et délivré au siège de Kharkiv national University 
of radio electronics - Ukraine - le 30 juin 2020,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).292)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of arts in international relations, 
préparé et délivré au siège de Middlesex University - 
Angleterre - le 30 novembre 2016,

مشفوعة بشهادة الباكالوريوس فنون، تخصص : دراسات دولية 

املسلمة من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9ار)للوزي9)املنسدب)لدى)وزي9)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  99( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).298)) العلمي)

)2))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Affaires internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of international affairs, préparé et 

délivré au siège de Texas A § M University - USA - le 

10 mai 2014,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

االقتصادية والتدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بالسخلي)عن أغسطس) )2)() (  ( ص99   ))مح9م) في) رقم) ).)2)))صادر) واملاء) اللوجيستيك) و) والنقل) السجهيز) لوزي9)  مق9ر)

 ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لبناء)الط9يق)الس9يع)ال9ابط)بين)تيزنيت)والعيون)لج اعتي)تيدي)أمبارك)وإمي)ن اتت

بإقليم)تيدي)إفني.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 4 رجب 1403 )18 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2016( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق  1438 )6 أكتوبر  4 محرم  2.16.829 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

1081+000 ن.ك  إلى  إفني  سيدي  إلقليم  الشمالية  الحدود  من  كلميم   - تيزنيت  مقطع  والعيون  تيزنيت  بين  الرابط   السريع 

بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم - واد نون ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.70 الصادر في 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء 

الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت - كلميم من الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك 1081+000 

بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم - واد نون ؛

نفاست  امبارك وامي  2019 بجماعتي سيدي  أبريل   22 إلى  20 فبراير  املباشر من  البحث اإلداري  نتائج  وبعد االطالع على 

بإقليم سيدي إفني ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تيزنيت والعيون جماعتي سيدي امبارك وإمي  بين  الرابط  لبناء الطريق السريع  القطع األرضية الالزمة  يتخلى عن ملكية 

نفاست بإقليم سيدي إفني، املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/1000 امللحقة 

بأصل هذا املقرر :
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املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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نظام)موظ ي)اإلدارات)العامة

نصوص)خاصة

الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

ق9ار)لوزي9)الدولة)املكلف)بحقوق)االنسان)والعالقات)مع)ال27ملان)رقم) ).9)9 )صادر)في)9))من)ذي)القعدة))99  )5)يوليو) )2)) 

بسعيين)م ثلي)اإلدارة)واملوظ ين)في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)وزارة)الدولة)املكل ة)بحقوق)

اإلنسان)والعالقات)مع)ال27ملان)-)قطاع)العالقات)مع)ال27ملان.

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 1316.21 الصادر في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(

بإحداث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان 

- قطاع العالقات مع البرملان - ؛ 

وعلى محضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلو  يعين 

اإلنسان والعالقات مع البرملان - قطاع العالقات مع البرملان -، كما يلي :
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املهندتون)ال9ؤتاء
مهندتو)الدولة

(

الثالثة

الحسن بنعباد

العنبر

ثورية

حسان ورايس

ابراهيم العطوي

مناف التهامي

عادل بايدات

كوثر كثيري

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

من

الدرجة

الدرجة

ء

ء

ء

ء

ء

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1442 )5 يوليو 2021( .

اإلمضاء : املصطفى الرميد.
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ق9ار)لوزي9)األوقاف)والشؤون)اإلتالمية)رقم) ).29 ))صادر)في)فاتح)ذي)الحجة))99  )) )يوليو) )2)()بإحداث)وتأليف)

اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)امل9كزية)املخسصة)إزاء)موظ ي)وزارة)األوقاف)والشؤون)اإلتالمية

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 1325.21 الصادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف 

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ويحدد عدد 

ممثلي املوظفين واإلدارة، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1442 )12 يوليو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة
مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة
مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس الدولة من الدرجة املمتازة
مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس معماري من الدرجة املمتازة
مهندس معماري من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة الثانية
متصرف من الدرجة الثالثة

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

تقني من الدرجة الرابعة
محرر من الدرجة األولى

محرر من الدرجة الثانية
محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

مساعد تقني من الدرجة األولى

مساعد تقني من الدرجة الثانية
مساعد تقني من الدرجة الثالثة

مساعد إداري من الدرجة األولى
مساعد إداري من الدرجة الثانية
مساعد إداري من الدرجة الثالثة
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ق9ار)لوزي9)األوقاف)والشؤون)اإلتالمية)رقم) ).2  ))صادر)في)ص )من)ذي)القعدة))99  )9))يونيو) )2)()بسعيين)م ثلي)

اإلدارة)واملوظ ين)في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)وزارة)األوقاف)والشؤون)اإلتالمية

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 1325.21 الصادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف 

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

وعلى محاضر لجان إحصاء األصوات بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

والشؤون  األوقاف  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلو  يعين 

اإلسالمية، كما يلي :

ملعل ة

ملعل ة

ملعل ة

ملعل ة

ح زة

مهندس الدولة الدرجة األولى
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الثالثة

الدرجات

مح د

رئيس

اح د

إقليم إقليم

بادو

زك9ياء)خثي2ي

عبد)ال9ح ان

م ثلو)اإلدارة



عدد 7025 - 19 صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(  222الجريدة الرسمية

م ثلوا)اإلدارة

فار�ضي

ربيع)واتينمح د)بحجا
م9وان)التهامي
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مسص9ف)الدرجة)

الدرجة

تقني

تقني

تقني

تقني

مسص9ف

األولى

بلع انمح دج ال)الدين
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عادل)الح زاويعبد)القادر)الص27ي

إدريس)حبيبي

عبد)الص د

إدريس)حبيبي

-)الحو)م9غادي
-)مح د)بوازواو
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

ق9ار)لوزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ).922 )صادر)في)ص)ذي)الحجة))99  )9 )يوليو) )2)()بسعيين)م ثلي)
اإلدارة)واملوظ ين)في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)إدارة)الج ارك)والض9ائب)غي2)املباش9ة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 
النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1313.21 الصادر في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021( بإحداث وتأليف 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛

وعلى محاضر لجنة فرز وإحصاء األصوات  بتاريخ 16 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

والضرائب الجمارك  إدارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلو   يعين 
غير املباشرة، كما يلي :

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1442 )24 يونيو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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نور)الدين

أح د)البوعزاوي

(

ال9ئيس(

ال9ئيس(

عبداإلله)زيان
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)بص ة)رئيس(
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-)عبد)الجليل)بنيعيش
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علي)أعدي
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ال9ت يون

ال9ئيس(

))بص ة)رئيس(
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ق9ار)لوزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ).2ص2))صادر)في)ص)ذي)الحجة))99  )9 )يوليو) )2)()بسعيين)م ثلي)اإلدارة)

واملوظ ين)في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)وزارة)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)-)قطاع)

الشؤون)العامة)والحكامة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1225.21 الصادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث 

الشؤون  قطاع   - اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف 

العامة والحكامة ؛ 

وعلى محضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 16 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة - قطاع الشؤون العامة والحكامة، كما يلي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( .

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ال9ت يون

الدين

نوفل الريش من

الدرجة

الدرجةالدولة

الدرجة

الثانية

الدرجة

الدرجة

إداري

إداري

إداري

تقني

الدرجة

-)اإلدارة)امل9كزية):
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ق9ار)لوزي9)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ). ص2))صادر)في)))ذي)الحجة))99  )ص )يوليو) )2)()بإحداث)وتأليف)

اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)امل9كزية)املخسصة)إزاء)موظ ي)إدارة)الج ارك)والض9ائب)غي2)املباش9ة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1313.21 الصادر في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021( بإحداث اللجان 

اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املركزية املنبثقة عن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب 

غير املباشرة، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر من إطار، على النحو التالي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1442 )13 يوليو 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الج ارك م تشو)

م تشو)الج ارك)
واملهندتون)ال9ؤتاء)
للج ارك)واملهندتون)
 املع اريون)ال9ؤتاء
 للج ارك)ومهندتو
الدولة)للج ارك

الدرجة)الثانية
األعوان)السقنيون)

للج ارك
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وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

رقم) ).))9  الحكومة) باتم) ال9تمي) الناطق) العلمي،) والبحث) العالي) والسعليم) املنهي) والسكوين) الوطنية) الت2بية) لوزي9)  ق9ار)

صادر)في)8)ذي)الحجة))99  )9 )يوليو) )2)()بإحداث)وتأليف)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)امل9كزية)املخسصة)إزاء)

موظ ي)وزارة)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)العالي)والبحث)العلمي)-)قطاع)الت2بية)الوطنية)-

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1528.21 

الصادر في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة 

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

املنهي والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  إزاء موظفي وزارة  املركزية املختصة  املتساوية األعضاء  اللجان اإلدارية  تحدث 

العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - حسب كل إطار، كما يلي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

النواب

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

ق9ار)لوزي9)الطاقة)واملعادن)والبيئة)رقم) ).)  ))صادر)في)8))من)ذي)القعدة))99  )9)يوليو) )2)()بسعيين)م ثلي)اإلدارة)
واملوظ ين)في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)وزارة)الطاقة)واملعادن)والبيئة)-)قطاع)البيئة)-

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 
النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1324.21 الصادر في 16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021( بإحداث وتأليف 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة - قطاع البيئة - ؛

وعلى محضري لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 16 يونيو 2021 و 24 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

 يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
- قطاع البيئة -، كما يلي :
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املمتازة

الثالثة

الثانية
فاطمة ماني

الثانية

األولى

األولى
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1442 )9 يوليو 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

املمتازة

املمتازة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثانية

األولى

األولى

وجدة - أنجاد ؛ عمالة فاس ؛

- عبد اإلاله بنصار
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وزارة الثقافة والشباب والرياضة

ق9ار)لوزي9)الثقافة)والشباب)وال9ياضة)رقم) ).   ))صادر)في)2))من)ذي)القعدة))99  )8)يوليو) )2)()بسعيين)م ثلي)اإلدارة)

قطاع) (- وال9ياضة) والشباب) الثقافة) وزارة) موظ ي) إزاء) املخسصة) األعضاء) املتساوية) اإلدارية) اللجان) في) واملوظ ين)

االتصال)-.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 1321.21 الصادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف 

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي  قطاع االتصال ؛

وعلى محضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة  

- قطاع االتصال -كما يلي  :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1442 )8 يوليو 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

6

الدرجة اإلطار/األط9
اللجنة
رقم

-)اإلدارة)امل9كزية.

م ثلو)املوظ ينم ثلو)اإلدارة

السيد عبد الصمد مطيع

السيد عبد الوهاب الرامي

السيد الحسين مللوكي

السيدة نزهة الحضرمي

السيدة فتيحة أوهو

أ)-)ب)-)ج

أ)-)ب)-)ج
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مديرية البالط امللكي

 ق9ار)ملدي9)البالط)امللكي)رقم) ).ص)9 )صادر)في)ص )من)ذي)القعدة))99  )9))يونيو) )2)()بسعيين)م ثلي)اإلدارة)واملوظ ين

في)اللجان)اإلدارية)املتساوية)األعضاء)املخسصة)إزاء)موظ ي)مدي9ية)البالط)امللكي

مدير البالط امللكي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية  1442 )20 ماي  8 شوال  1527.21 الصادر في  وعلى قرار مدير البالط امللكي رقم 

املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي مديرية البالط امللكي؛ 

وعلى محضر لجنة إحصاء األصوات املنجز خالل االجتماع املنعقد بتاريخ 22 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي مديرية البالط امللكي، كما يلي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1442 )24 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الكريم بناني.

بلقاسم

سعيد

رشيدة

من

سعيد

حنشــــي

الثالثة

األولى
الثانية

األعضاء
الرسميون

األعضاء
النواب

األعضاء
الرسميون

األعضاء
النواب

ممثلو املوظفين ممثلو اإلدارة

الدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلطار أو األطر اللجنة
رقم


