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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص عاحة

تأليف اللجنة الوطنية املكلفة بت9بيق العقوبات املنصوص عليها 
في ق ارات حجل1 األحن التابع لألحم املتمدة ذات الصلة 

باإلرهاب وانتشار الت لح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

مرسوم رقم 2.21.484 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( 
بتحديد تأليف اللجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص 
عليها في قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة باإلرهاب 

 .......................................... 6195وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

بنك املغ ب. - ت ويج ق9ع نقدية تذكارية.

مرسوم رقم 2.21.630 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021( 
باملوافقة على مقرر بنك املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب 
من فئة 1000 درهم تخليدا للذكرى الثامنة والخمسين مليالد جاللة 

 ............................................................................. 6197امللك محمد السادس.

مرسوم رقم 2.21.631 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021( 

باملوافقة على مقرر بنك املغرب املتعلق بترويج قطعتين نقديتين من 

الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم تخليدا 

على  السادس  محمد  امللك  جاللة  لتربع  والعشرين  الثانية  للذكرى 

6198العرش...................................................................................................... 

الصفقات العموحية.

في  صادر   329.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

20 من جمادى اآلخرة 1442 )3 فبراير 2021( باملصادقة على دفتر 

 ...................... 6199الشروط املشتركة املطبقة على أشغال التدفئة املركزية.

في  صادر   330.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

20 من جمادى اآلخرة 1442 )3 فبراير 2021( باملصادقة على دفتر 

 ..... 6200الشروط املشتركة املطبقة على أشغال إنتاج املاء الساخن الصحي.

في  صادر   331.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

20 من جمادى اآلخرة 1442 )3 فبراير 2021( باملصادقة على دفتر 

 ............... 6201الشروط املشتركة املطبقة على أشغال الحماية من الحرائق.
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في  صادر   332.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
20 من جمادى اآلخرة 1442 )3 فبراير 2021( باملصادقة على دفتر 

 .......................... 6201الشروط املشتركة املطبقة على أشغال تكييف الهواء.

في  صادر   333.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
20 من جمادى اآلخرة 1442 )3 فبراير 2021( باملصادقة على دفتر 
السقي  الصحية،  السباكة  أشغال  على  املطبقة  املشتركة  الشروط 

6202والري........................................................................................................ 

الصيد البم ي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
يتعلق   )2021 مارس   16(  1442 شعبان   2 في  صادر   690.21 رقم 
بترخيص ولوج سفن الصيد األجنبية إلى ميناء مغربي وبإعداد تقرير 

6203التفتيش................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم692.21 صادر في 2 شعبان 1442 )16 مارس 2021( يتعلق بنموذج 

6208سجل سفن الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم................ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتحديد   )2021 مارس   16(  1442 2 شعبان  في  693.21 صادر  رقم 
القانون  من   32 املادة  في  عليه  املنصوص  املخالفة  محضر  نموذج 
رقم 15.12 املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به 

 ............................................................................. 6210وغير املنظم ومحاربته.

وح اقبة  املتوحشة  والحيوانات  النباتات  غنواع  حماية 
االتجار فيها.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1456.21 صادرفي 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021( بمراجعة 
قائمة األنواع املصنفة ضمن الفئة 4 الواردة في امللحق رقم I  باملرسوم 
رقم 2.12.484 الصادر في  2 شعبان 1436 )21 ماي 2015( بتطبيق 
النباتات  أنواع  بحماية  املتعلق   29.05 رقم  القانون  مقتضيات 

 ........................................... 6212والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار فيها.

قائمة الوثائق وامل تندات املثبتة لنفقات األحزاب ال ياسية 
ونماذج ح ابات حمالتها االنتخابية.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
اإلدارة رقم 2297.21 صادر في 7 محرم 1443 )16 أغسطس 2021( 
بتحديد قائمة الوثائق واملستندات املثبتة لنفقات األحزاب السياسية 

 ..................................................... 6218ونماذج حسابات حمالتها االنتخابية.

قائمة الوثائق وامل تندات املثبتة لنفقات املنظمات النقابية 
املشاركة في االنتخابات العاحة النتخاب غعضاء حجل1 

امل تشارين ونموذج ح اب حملتها االنتخابية.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
اإلدارة رقم 2298.21 صادر في 7 محرم 1443 )16 أغسطس 2021(  
بتحديد قائمة الوثائق واملستندات املثبتة لنفقات املنظمات النقابية 
العامة النتخاب أعضاء مجلس املستشارين  في االنتخابات  املشاركة 

 ......................................................... 6225ونموذج حساب حملتها االنتخابية.

نماذج ح ابات الحمالت االنتخابية للمترشحين.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 )16 أغسطس 2021( 

 ..................... 6232بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين

املصادقة على حواصفات قياسية حغ بية

من  20 في  صادر   1833.21 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  ملدير   مقرر 

على  باملصادقة  القا�ضي   )2021 يوليو  )فاتح   1442 القعدة  ذي 

 ..................................................................... 6251مواصفات قياسية مغربية.

نصوص خاصة

إقليم ورزازات. - نزع حلكية ق9ع غرضية.

مرسوم رقم 2.21.442 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة عثمان بن عفان 

بجماعة تارميكت بإقليم ورزازات وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

6252لهذا الغرض............................................................................................. 

إقليم آسفي. - نزع حلكية ق9عة غرضية.

مرسوم رقم 2.21.450 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة الرحامنة بجماعة 

لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  آسفي  بإقليم  الغيات 

6253الغرض..................................................................................................... 

إقليم الجديدة. - نزع حلكية ق9ع غرضية.

مرسوم رقم 2.21.505 صادرفي 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد 136 دوارا تابعا إلقليم الجديدة 

6256باملاء الشروب وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض............ 

إقليم إف ان. - نزع حلكية ق9عة غرضية.

مرسوم رقم 2.21.591 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد دوار آيت تيزي باملاء الصالح 

ملكية  وبنزع  إفران  بإقليم  ألزرو  املائية  الشبكة  من  انطالقا  للشرب 

6263القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض..................................................... 

إقليم الدريوش. - نزع حلكية ق9ع غرضية.

مرسوم رقم 2.21.592 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( 

لجماعة  التابعة  الدواوير  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

أوالد أمغار باملاء الصالح للشرب بإقليم الدريوش وبنزع ملكية القطع 

6264األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

مرسوم رقم 2.21.596 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( 

باملاء  الكبداني  بتزويد جماعة دار  العامة تق�ضي  املنفعة  بإعالن أن 

الصالح للشرب )الشطر األول( بإقليم الدريوش وبنزع ملكية القطعة 

6265األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

حدينة ال شيدية. - نزع حلكية ق9عة غرضية.

مرسوم رقم 2.21.593 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( 

واملراكز  الرشيدية  مدينة  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

املجاورة باملاء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا 

6266الغرض..................................................................................................... 
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إقليم زاكورة. - نزع حلكية ق9ع غرضية.

مرسوم رقم 2.21.556 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة تنسيفت بإقليم زاكورة 

باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد أكدز وبنزع ملكية القطع األرضية 

6267الالزمة لهذا الغرض بإقليم زاكورة.......................................................... 

مرسوم رقم 2.21.557 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة تمزموط بإقليم زاكورة 

باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد أكدز وبنزع ملكية القطع األرضية 

6268الالزمة لهذا الغرض بإقليم زاكورة.......................................................... 

إقليم العيون. - إعالن املنفعة العاحة.

)2021 1442 )27 يوليو  16 من ذي الحجة  2.21.518 صادر في   مرسوم رقم 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الطريق املداري الغربي ملدينة 

العيون وبناء منشأة فنية على واد الساقية الحمراء من  ن.ك 000+0 إلى 

6271ن.ك 876+6 بإقليم العيون بوالية جهة العيون - الساقية الحمراء...... 

والية جهة طنجة - ت9وان - الح يمة ووالية جهة ال باط - 
سال -  القني9 ة. - إعالن تجديد املنفعة العاحة.

 مرسوم رقم 2.21.558 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( 

بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء خط حديدي للقطارات 

ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة - تطوان - 

 .................................... 6271الحسيمة ووالية جهة الرباط - سال -  القنيطرة.

حلك  غرضيتين حن  - ضم ق9عتين  إداوتنان.   - غكادي   عمالة 
الدولة الخاص إلى حلكها العموحي.

 )2021 1442 )27 يوليو  16 من ذي الحجة  2.21.551 صادر في  مرسوم رقم 

ملكها  إلى  الخاص  الدولة  ملك  من  أرضيتين  قطعتين  بضم  يق�ضي 

العمومي كائنتين بجماعة تيكوين بعمالة أكادير - إداوتنان من أجل 

6272تقوية تزويد مدينة أكادير الكبير باملاء الصالح للشرب........................... 

املــكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن :

حنح احتياز استغالل الغاز ال9بيعي.	 

مرسوم رقم 2.21.564 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( 

 «SDX ENERGY بمنح املــكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة

«MOROCCO )UK( LIMITED امتياز استغالل الغاز الطبيعي املسمى 

 ...................................................... .«OULAD(YOUSSEF(CENTRAL»6272

 	 «ONHYM Midstream Co إذن بإحداث ش كة امل اهمة امل ماة

.S.A»

مرسوم رقم 2.21.594 صادر في 29 من ذي الحجة 1442 )9 أغسطس 2021( 

بإحداث  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  بموجبه  يؤذن 

 ..................«ONHYM(Midstream(Co(S.A« 6274شركة املساهمة املسماة

ش كة »INTERTEK LABTEST SARL«. - حنح اعتماد.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 2048.21 صادر 

في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( بمنح االعتماد لشركة 

املنتوجات  مطابقة  بتقييم  للقيام   »INTERTEK( LABTEST( SARL»

6275الصناعية املصرح بها قصد االستيراد..................................................... 

املعادالت بين الشهادات.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

في  صادر   1794.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

29 من شوال 1442 )10 يونيو 2021( بتحديد بعض املعادالت بين 

6275الشهادات................................................................................................. 

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 1795.21 صادر في 29 من شوال 1442 

 .................... 6276)10 يونيو 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

في  صادر   1851.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

17 من ذي القعدة 1442 )28 يونيو 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6276بين الشهادات.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

في  صادر   1852.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

17 من ذي القعدة 1442 )28 يونيو 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6277بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1971.21  رقم 

 ................................................. 6277بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1972.21  رقم 

 ................................................. 6278بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1973.21  رقم 

 ................................................. 6278بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1974.21  رقم 

 ................................................. 6279بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1975.21  رقم 

 ................................................. 6279بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1976.21  رقم 

 ................................................. 6280بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1977.21  رقم 

 ................................................. 6280بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1978.21  رقم 

 ................................................. 6281بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1979.21  رقم 

 ................................................. 6281بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1980.21  رقم 

 ................................................. 6282بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   19(  1442 الحجة  ذي   8 في  صادر   1981.21  رقم 

 ................................................. 6282بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليم ج سيف. - التخلي عن حلكية ق9ع غرضية.

في  صادر   151.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

وزير  مقرر  وتتميم  بتغيير   )2021 أبريل   30(  1442 17 من رمضان 

في  الصادر   1549.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

17 من شوال 1441 )9 يونيو 2020( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية 

الالزمة لبناء الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك. 

 ........................................... 0006283+0 إلى ن.ك 000+56 بإقليم جرسيف.

نظا0 حوظفي اإلدارات العاحة

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.20.935 صادرفي 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( 
 1397 شوال  من   20 بتاريخ   2.77.551 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 
)4 أكتوبر 1977( بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي ملنح رواتب 

6284التقاعد - النظام العام............................................................................ 

مرسوم رقم 2.20.936 صادر في 16 من ذي الحجة 1442  )27 يوليو 2021( 
بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.92.927 الصادر في 13 من رجب 1413 
)7 يناير 1993( بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي ملنح رواتب 

 ..................................................................... 6286التقاعد - النظام التكميلي.

نصوص خاصة

املحكمة الدستورية.

مرسوم رقم 2.21.75 صادر في 26 من ذي الحجة 1442  )6 أغسطس 2021( 
وأعضاء  رئيس  منه  يستفيد  الذي  الخاص  التعويض  مبلغ  بتحديد 

 ................................................. 6288املحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم.

حجل1 املناف ة

1442 رمضان   9 في  صادر  ق/21   /32 عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 
ملجلس  الداخلي  النظام  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   )2021 أبريل   22(

6290املنافسة................................................................................................... 
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  00( الحجة) ذي  حن  م)) في) صادر  ((.( .080 رقم)  ح سو0 

بتمديد تأليف اللجنة الوطنية املكلفة) غأ 19) )1)() )م)

بت9بيق العقوبات املنصوص عليها في ق ارات حجل1 األحن)

الت لح) باإلرهاب وانتشار  الصلة  املتمدة ذات  التابع لألحم 

وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

رئيس الحكومة،

غسل) بمكافحة  املتعلق  (43.05 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.07.79 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األموال 

28)من ربيع األول)1428 )17)أبريل)2007()))كما وقع تغييره وتتميمه)

بموجب القانون رقم)12.18،)والسيما املادة)32)منه)؛

ذي) من  (16 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

الحجة)1442 )27)يوليو)2021(،

رسم ما يلي:

الباب األول

غحكا0 عاحة

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  القانون  من  (32 املادة) ملقتضيات  تطبيقا  (

تأليف) املرسوم  هذا  يحدد  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  رقم)43.05)

اللجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في قرارات)

وانتشار) باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها،)ويشار إليها بعده باسم)»اللجنة«.

الباب الثاني

تأليف اللجنة

املادة)2

رئاسة) يمثلها  من  أو  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

اللجنة،)وتتألف هذه اللجنة من األعضاء)التالي بيانهم):

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون 

االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة ؛

بإدارة  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  ممثل عن   -

الدفاع الوطني ؛

- ممثل عن رئاسة النيابة العامة ؛

- ممثل عن بنك املغرب ؛

- ممثل عن الهيئة املغربية لسوق الرساميل ؛ 

- ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ؛

- ممثل عن مكتب الصرف ؛ 

- ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ؛

- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛

- ممثل عن املديرية العامة لألمن الوطني ؛

- ممثل عن املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني ؛

- ممثل عن القيادة العليا للدرك امللكي.

املادة)3

والهيئات) واملؤسسات  اإلدارات  من طرف  اللجنة  أعضاء) يعين 

التي ينتمون إليها وتعين هذه األخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو)

الرسمي،)عند االقتضاء.

األعضاء) االقتضاء) عند  أو  الرسميون،) اللجنة  أعضاء) يشارك 

في اجتماعات اللجنة بصفة شخصية) النواب الذين يحلون محلهم،)

ومنتظمة.

املادة)4

أي) معينة،) دراسة قضية  عند  يدعو،) أن  اللجنة  لرئيس  يجوز 

شخص أو جهة يرى فائدة في االستعانة به أو بها قصد املشاركة بصفة)

استشارية في أشغال اللجنة.

نصوص عاحة
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الباب الثالث

كيفية اشتغال اللجنة

املادة)5

تجتمع على األقل مرة كل ثالثة أشهر بناء)على جدول أعمال يحدده)

الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق املتعلقة به إلى أعضاء)اللجنة ثمانية)

أيام على األقل قبل تاريخ االجتماع،)وبالوسيلة األنسب.

كما تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى)

ذلك.

املادة)6

تقتصر املشاركة في املداوالت على أعضاء)اللجنة،)ويشترط لصحة)

هذه املداوالت حضور ما ال يقل عن نصف األعضاء.

تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق،)وفي غياب التوافق تتخذ القرارات)

األصوات) تساوي  حالة  وفي  الحاضرين.) األعضاء) أصوات  بأغلبية 

يرجح صوت الرئيس.

واألعضاء) الرئيس  يوقعها  محاضر  في  اللجنة  مداوالت  تدون 

الحاضرون.

املادة)7

واألشخاص) األعضاء) ويلتزم  سرية.) اللجنة  مداوالت  تكون 

املدعوون بكتمان السر املنهي فيما يتعلق بكل الوثائق أو املعلومات التي)

يطلعون عليها خالل مزاولة مهامهم.

يتعين على األعضاء)التقيد بواجب التحفظ.)وال يمكنهم التحدث)

باسم اللجنة إال بموجب تفويض خاص من الرئيس.

مسؤولية،) بكل  إليهم  املوكلة  باملهام  اللجنة  أعضاء) يضطلع 

وإخالص ونزاهة وتجرد.

اللجنة باحترام قواعد األخالقيات والسلوك املنهي) يلتزم أعضاء)

يتعين عليهم إخبار رئيس اللجنة) عند ممارسة مهامهم.)وألجل ذلك،)

بكل تعارض مصالح فعلي أو محتمل قد ينشأ خالل دراسة قضية)

معينة.

املادة)8

عمل) مجموعات  أو  تقنية  فرعية  لجان  إحداث  للجنة  يمكن 

موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها،)يعهد إليها بدارسة أو تتبع بعض)

القضايا املرتبطة بمجال اختصاصاتها.

املادة)9

يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ االختصاصات واملهام املسندة إليها)

القيام) املشار إليه أعاله،) (43.05 32)من القانون رقم) بموجب املادة)

على وجه الخصوص بما يلي):

واللوائح  باختصاصاتها  الصلة  ذات  األمن  قرارات مجلس  تتبع   -

امللحقة بها والتعديالت التي تطرأ عليها ونشرها وتعميمها والسهر 

على تتبع تنفيذها ؛

- توفير املعلومات الضرورية بخصوص اقتراحات إدراج األشخاص 

حول  تعليلي  ببيان  مرفقة  األمن،  مجلس  قوائم  في  أوالكيانات 

األسس املعتمدة لإلدراج قابل للنشر عند االقتضاء، فيما عدا 

البيانات التي تتسم بالسرية ؛

والكيانات  باألشخاص  املتعلقة  املعلومات  إتاحة  على  السهر   -

املدرجين باللوائح واملعلومات املتعلقة باإلجراءات املتخذة بشأنهم 

للسلطات املحلية املعنية املختصة والتحقق من استغاللها ؛

األشخاص  أسماء  رفع  لتقديم طلبات  معلنة  إجراءات  اعتماد   -

أو الكيانات الذين  ال تنطبق عليهم أو لم تعد تنطبق عليهم شروط 

اإلدراج في  قوائم مجلس األمن لدى مكتب أمين املظالم التابع 

لألمم املتحدة أو من الالئحة الوطنية، ولرفع العقوبات املالية ؛ 

- تحديد األشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم شروط  اإلدراج 

بموجب قرار معلل، وإدراجهم في الئحة محلية تلقائيا من طرف 

اللجنة أو بطلب من سلطات اإلشراف واملراقبة وكذا اإلدارات 

واملؤسسات العمومية أو بطلب من دول أخرى ؛ 

- تقديم مقترحات إلدراج األشخاص األجانب أو الكيانات األجنبية 

الضرورية  املعلومات  وتوفير  األخرى  للدول  املحلية  القوائم  في 

بخصوص هؤالء األشخاص أو الكيانات ؛

وجود  إمكانية  لتحديد  دورية  بصفة  املحلية  القائمة  مراجعة   -

معلومات جديدة تسمح بالنظر في إمكانية حذف أسماء هؤالء 

معلومات  تعديل  أو  القائمة   هذه  من  أو الكيانات  األشخاص 

اإلدراج املتعلقة بهم ؛

- النظر في إمكانية إتاحة الولوج للممتلكات أو األموال أو األصول 

واملصاريف  الضرورية  االحتياجات  لتغطية  املجمدة  األخرى 

االستثنائية والدفعات املستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو 

إداري أو تحكيمي ؛
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- إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات 
لتطبيق العقوبات املالية، تحدد فيها القواعد اإللزامية املطبقة 
بهذا الخصوص، مع مراعاة الصالحيات املخولة لسلطات اإلشراف 

واملراقبة، ويمكن نشرها في الجريدة الرسمية ؛

- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير واإلجراءات املناسبة 
لتنفيذ التوصيات واملقترحات الصادرة عن اللجنة والداخلة في 

اختصاصاتها.

املادة)10

اللجنة،) كتابة  مهام  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 
وتضطلع،)لهذا الغرض وعلى وجه الخصوص،)بما يلي:

- تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضرها؛

- إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وتقارير اللجنة؛

- مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومحفوظاتها.

الباب الرابع

حقتضيات ختاحية

املادة)11

تعيين) تمام  تاريخ  من  ابتداء) التنفيذ  حيز  املرسوم  هذا  يدخل 
أعضاء)اللجنة املنصوص عليهم في املادة الثانية أعاله.)

املادة)12

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير العدل.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

  00( الحجة) ذي  حن  ((6 في) صادر  1م6. ).)) رقم) ح سو0 
)6)غأ 19) )1)()باملوافقة على حق ر بنك املغ ب املتعلق)
111 )درهم تخليدا) بترويج ق9عة نقدية حن الذهب حن فئة)
للذك ى الثاحنة والخم ين مليالد جاللة امللك حممد ال ادس.

رئيس الحكومة، 

بناء)على املواد)5)و25)و54)و55)و57)و58)من القانون رقم)40.17 
الظهير) بتنفيذه  الصادر  املغرب،) لبنك  األسا�ضي  بالقانون  املتعلق 
الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019()؛

 وعلى املادة األولى من املرسوم رقم)2.19.1095)الصادر في)3)شوال)1441

)26)ماي)2020()لتطبيق القانون رقم)40.17)املتعلق بالقانون األسا�ضي)

لبنك املغرب)؛

1442 شعبان) (9 بتاريخ) املغرب  بنك  مجلس  مداوالت   وعلى 

)23)مارس)2021()واملقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية من الذهب)

من فئة)1000)درهم،)تخليدا للذكرى الثامنة والخمسين مليالد جاللة)

امللك محمد السادس)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح االدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على مقرر مجلس بنك املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية)

1000)درهم،)تخليدا للذكرى الثامنة والخمسين) من الذهب من فئة)

مليالد جاللة امللك محمد السادس.

املادة الثانية

على) وتتوفر  قانونية  بصفة  التذكارية  النقدية  القطعة  تتداول 

املواصفات التالية):

-)املزيج):)الذهب)916,7)في األلف)؛

-)الوزن):)39,94)غراما)؛

-)قطر القطعة):)38,61)مليمترا)؛

-)جانب القطعة):)محزز)؛

-)أسلوب السك):)تجريبي.

- الوجه :

* في الوسط : صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

                        محفوفة بالتقييدين التاليين :

» محمد السادس - اململكة املغربية«

 *)في األسفل):)سنة اإلصدار بالتقويمين الهجري وامليالدي):

 2021-1443
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- الظه  :

* في األعلى : التقييد التالي : » الذكرى الثامنة والخمسون مليالد : 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس «.

* في الوسط :

• رمز اململكة محاط ب 58 شعاعا احتفاليا، وثماني نجمات 

مليالد والخمسين  الثامنة  الذكرى  إلى  رمزا   58  والعدد 

جاللة امللك محمد السادس ؛

•)التقييد التالي):)»واحد وعشرون غشت«)؛

• القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :

1000 ألف درهم.

 » 58ème( Anniversaire(de(S.M. : في األسفل : التقييد التالي *

le(Roi(Mohammed(VI «

املادة الثالثة)

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ذي الحجة)1442 )6)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون .

  00( الحجة) ذي  حن  ((6 في) صادر  رقم) م6. ).)) ح سو0 

)6)غأ 19) )1)()باملوافقة على حق ر بنك املغ ب املتعلق)

بترويج ق9عتين نقديتين حن الذهب حن فئة)111 )درهم وحن)

51))درهم تخليدا للذك ى الثانية والعش ين) الفضة حن فئة)

لتربع جاللة امللك حممد ال ادس على الع ش.

رئيس الحكومة، 

بناء)على املواد)5)و25)و54)و55)و57)و58)من القانون رقم)40.17 

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املغرب،) لبنك  األسا�ضي  بالقانون  املتعلق 

الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019()؛

 وعلى املادة األولى من املرسوم رقم)2.19.1095)الصادر في)3)شوال)1441

)26)ماي)2020()لتطبيق القانون رقم)40.17)املتعلق بالقانون األسا�ضي)

لبنك املغرب)؛

1442 شعبان) (9 بتاريخ) املغرب  بنك  مجلس  مداوالت   وعلى 

واملقرر على إثرها إصدار قطعتين نقديتين من) ()2021 مارس) (23(

الذهب من فئة)1000)درهم ومن الفضة من فئة)250)درهم،)تخليدا)

على) السادس  امللك محمد  لتربع جاللة  والعشرين  الثانية  للذكرى 

العرش)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح االدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

قطعتين) بترويج  املتعلق  املغرب  بنك  مجلس  مقرر  على  يوافق 

 250 درهم ومن الفضة من فئة) (1000 نقديتين من الذهب من فئة)

تخليدا للذكرى الثانية والعشرين لتربع جاللة امللك محمد) درهم،)

السادس على العرش.

املادة الثانية

تتداول القطعتان النقديتان التذكاريتان بصفة قانونية وتتوفران)

على املواصفات التالية):

الق9عة النقدية التذكارية حن الذهب):

-)املزيج):)الذهب)916,7)في األلف)؛

-)الوزن):)39,94)غراما)؛

-)قطر القطعة):)38,61)مليمترا)؛

-)جانب القطعة):)محزز)؛

-)أسلوب السك):)تجريبي.

- الوجه :

* في الوسط : صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

                        محفوفة بالتقييدين التاليين :

» محمد السادس - اململكة املغربية«

 *)في األسفل):)سنة اإلصدار بالتقويمين الهجري وامليالدي):

 2021-1442
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- الظه  :

 * في األعلى : التقييد التالي : » الذكرى الثانية والعشرون لتربع

جاللة امللك على العرش «

* في الوسط :

•)رمز اململكة)؛

•)تمثيل مبسط يتكون من شبكة من)22)خطا رأسيا تكشف)

22)الذي يرمز) عن طريق اختالف السماكة عن الرقم)

إلى الذكرى الثانية والعشرين لتربع جاللة امللك محمد)

السادس على العرش،)محاطا بمنظور لعلمين للمغرب)

على خلفية أرابيسك؛

•)القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية):

1000 ألف درهم.

 » 22ème(Anniversaire(de : في األسفل : التقييد التالي *

l´Intronisation(de(S.M. le(Roi(Mohammed(VI «

الق9عة النقدية التذكارية حن الفضة):

-)املزيج):)الفضة)925)في األلف)؛

-)النحاس)75)في األلف)؛

-)الوزن):)28,28)غراما)؛

-)قطر القطعة):)38,61)مليمترا)؛

-)جانب القطعة):)محزز)؛

-)أسلوب السك):)تجريبي.

- الوجه :

* في الوسط : صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

                        محفوفة بالتقييدين التاليين :

» محمد السادس - اململكة املغربية«

: وامليالدي  الهجري  بالتقويمين  اإلصدار  سنة   : األسفل  في   * 

 2021-1442

- الظه  :

* في األعلى : التقييد التالي : » الذكرى الثانية والعشرون لتربع)

جاللة امللك على العرش «

* في الوسط :

•)رمز اململكة)؛

رأسيا) خطا  (22 من) شبكة  من  يتكون  مبسط  تمثيل  (•

تكشف عن طريق اختالف السماكة عن الرقم)22)الذي)

يرمز إلى الذكرى الثانية والعشرين لتربع جاللة امللك)

لعلمين) بمنظور  محاطا  العرش،) على  السادس  محمد 

للمغرب على خلفية أرابيسك؛

•  القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :

250 مائتان وخمسون درهما.

 » 22ème(Anniversaire : في األسفل : التقييد التالي *

de(l´Intronisation(de(S.M. le(Roi(Mohammed(VI «

املادة الثالثة)

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)26)من ذي الحجة)1442 )6)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون .

رقم) ).1)م واملاء) واللوجي تيك  والنقل  التجهيز  لوزي    ق ار 

فبراي ) )1))  )م)   00( اآلخ ة) جمادى  حن  ((1 في) صادر 

باملصادقة على دفتر الش وط املشتركة امل9بقة على غشغال)

التدفئة امل كزية.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

تغييره) تم  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)وال سيما البند)2)من املادة)13)منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

التجهيز) وزارة  من طرف  الدولة  لحساب  املبرمة  املركزية  التدفئة 

والنقل واللوجيستيك واملاء،)امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجب على املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)أن تحيل صراحة في دفاتر الشروط الخاصة املتعلقة بصفقات)

أشغال التدفئة املركزية،)على دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في)

املادة األولى أعاله.

املتعلقة) الخاصة  الشروط  دفاتر  في  تبين  أن  عليها  يجب  كما 

بالصفقات املذكورة أعاله االستثناءات املحتملة لبنود دفتر الشروط)

املشتركة وكذا الشروط الواجب اعتمادها عندما ينص هذا الدفتر)

على إمكانيات للمالءمة.

املادة الثالثة

تضع))املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في املادة األولى أعاله رهن إشارة)

األشخاص املعنيين الذين يطلبونه.

املادة الرابعة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره)

بالجريدة الرسمية،)وينسخ ابتداء)من نفس التاريخ قرار وزير التجهيز)

رقم)306.00)الصادر في)19)من ذي القعدة)1420 )25)فبراير)2000()

باملصادقة على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

تركيب التدفئة وإنتاج املاء)الساخن الصحي.

غير أن الصفقات التي تمت االستشارة بشأنها قبل التاريخ املذكور)

أعاله تظل خاضعة ملقتضيات قرار وزير التجهيز رقم)306.00 السالف)

الذكر.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى اآلخرة)1442 )3)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.

رقم) ).1مم واملاء) واللوجي تيك  والنقل  التجهيز  لوزي    ق ار 

فبراي ) )1))  )م)   00( اآلخ ة) جمادى  حن  ((1 في) صادر 

باملصادقة على دفتر الش وط املشتركة امل9بقة على غشغال)

إنتاج املاء)ال اخن الصحي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

تغييره) تم  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه وال سيما البند)2)من املادة)13)منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

وزارة) لدن  من  الدولة  لحساب  املبرمة  الصحي  الساخن  املاء) إنتاج 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجب على املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)أن تحيل صراحة في دفاتر الشروط الخاصة املتعلقة بصفقات)

أشغال إنتاج املاء)الساخن الصحي،)على دفتر الشروط املشتركة املشار)

إليه في املادة األولى أعاله.

املتعلقة) الخاصة  الشروط  دفاتر  في  تبين  أن  عليها  يجب  كما 

بالصفقات املذكورة أعاله االستثناءات املحتملة لبنود دفتر الشروط)

املشتركة وكذا الشروط الواجب اعتمادها عندما ينص هذا الدفتر)

على إمكانيات للمالءمة.

املادة الثالثة

تضع))املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في املادة األولى أعاله رهن إشارة)

األشخاص املعنيين الذين يطلبونه.

املادة الرابعة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره)

بالجريدة الرسمية،)وينسخ ابتداء)من نفس التاريخ قرار وزير التجهيز)

 رقم)306.00)الصادر في)19)من ذي القعدة)1420 )25)فبراير)2000(

باملصادقة على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

تركيب التدفئة وإنتاج املاء)الساخن الصحي.
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غير أن الصفقات التي تمت االستشارة بشأنها قبل التاريخ املذكور)

306.00 رقم) التجهيز  وزير  قرار  ملقتضيات  خاضعة  تظل   أعاله 

السالف الذكر.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى اآلخرة)1442 )3)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.

رقم) ). مم واملاء) واللوجي تيك  والنقل  التجهيز  لوزي    ق ار 

فبراي ) )1))  )م)   00( اآلخ ة) جمادى  حن  ((1 في) صادر 

باملصادقة على دفتر الش وط املشتركة امل9بقة على غشغال)

الحماية حن الح ائق.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية وال سيما البند)2)من)

املادة)13)منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

الحماية من الحرائق املبرمة لحساب الدولة من طرف وزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء،)امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجب على املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)أن تحيل صراحة في دفاتر الشروط الخاصة املتعلقة بصفقات)

أشغال الحماية من الحرائق،)على دفتر الشروط املشتركة املشار إليه)

في املادة األولى أعاله.

املتعلقة) الخاصة  الشروط  دفاتر  في  تبين  أن  عليها  يجب  كما 

بالصفقات املذكورة أعاله االستثناءات املحتملة لبنود دفتر الشروط)

املشتركة وكذا الشروط الواجب اعتمادها عندما ينص هذا الدفتر)

على إمكانيات للمالءمة.

املادة الثالثة

تضع))املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في املادة األولى أعاله رهن إشارة)

األشخاص املعنيين الذين يطلبونه.

املادة الرابعة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره)
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى اآلخرة)1442 )3)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.

رقم) ).)مم واملاء) واللوجي تيك  والنقل  التجهيز  لوزي    ق ار 

فبراي ) )1))  )م)   00( اآلخ ة) جمادى  حن  ((1 في) صادر 

باملصادقة على دفتر الش وط املشتركة امل9بقة على غشغال)

تكييف الهواء.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 
تغييره) تم  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه وال سيما البند)2)من املادة)13)منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)
تكييف الهواء)املبرمة لحساب الدولة من طرف وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء،)امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجب على املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)أن تحيل صراحة في دفاتر الشروط الخاصة املتعلقة بصفقات)

على دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في) أشغال تكييف الهواء،)

املادة األولى أعاله.

املتعلقة) الخاصة  الشروط  دفاتر  في  تبين  أن  عليها  يجب  كما 

بالصفقات املذكورة أعاله االستثناءات املحتملة لبنود دفتر الشروط)

املشتركة وكذا الشروط الواجب اعتمادها عندما ينص هذا الدفتر)

على إمكانيات للمالءمة.
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املادة الثالثة

تضع))املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في املادة األولى أعاله رهن إشارة)

األشخاص املعنيين الذين يطلبونه.

املادة الرابعة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره)

وزير) قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء) وينسخ  الرسمية،) بالجريدة 

 1426 من ربيع اآلخر) (28 الصادر في) (1221.05 التجهيز والنقل رقم)

)6)يونيو)2005()باملصادقة على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على)

صفقات األشغال املتعلقة بأنظمة تكييف الهواء.

غير أن الصفقات التي تمت االستشارة بشأنها قبل التاريخ املذكور)

 أعاله تظل خاضعة ملقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل رقم)1221.05

السالف الذكر.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى اآلخرة)1442 )3)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.

رقم) ).ممم واملاء) واللوجي تيك  والنقل  التجهيز  لوزي    ق ار 

فبراي ) )1))  )م)   00( اآلخ ة) جمادى  حن  ((1 في) صادر 

باملصادقة على دفتر الش وط املشتركة امل9بقة على غشغال)

ال باكة الصحية،)ال قي وال ي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

تغييره) تم  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)وال سيما البند)2)من املادة)13)منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الشروط املشتركة املطبقة على صفقات أشغال)

السباكة الصحية،)السقي والري املبرمة لحساب الدولة من لدن وزارة)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجب على املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)أن تحيل صراحة في دفاتر الشروط الخاصة املتعلقة بصفقات)

أشغال السباكة الصحية،)السقي والري،)على دفتر الشروط املشتركة)

املشار إليه في املادة األولى أعاله.

املتعلقة) الخاصة  الشروط  دفاتر  في  تبين  أن  عليها  يجب  كما 

بالصفقات املذكورة أعاله االستثناءات املحتملة لبنود دفتر الشروط)

املشتركة وكذا الشروط الواجب اعتمادها عندما ينص هذا الدفتر)

على إمكانيات للمالءمة.

املادة الثالثة

تضع))املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

دفتر الشروط املشتركة املشار إليه في املادة األولى أعاله رهن إشارة)

األشخاص املعنيين الذين يطلبونه.

املادة الرابعة

 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره

بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء)من نفس التاريخ قرار وزير الفالحة))

 1418 جمادى األولى) (2 الصادر في) (1098.97 والتجهيز والبيئة رقم)

املطبقة) املشتركة  الشروط  دفتر  على  باملوافقة  ()1997 سبتمبر) (5(

على الصفقات املبرمة لحساب قطاع التجهيز واملتعلقة بتنفيذ أشغال)

الترصيص.

غير أن الصفقات التي تمت االستشارة بشأنها قبل التاريخ املذكور)

أعاله تظل خاضعة ملقتضيات قرار وزير الفالحة والتجهيز والبيئة 

رقم)1098.97 السالف الذكر.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى اآلخرة)1442 )3)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات)

رقم) ).611)صادر في)))شعبان))00  )6 )حارس) )1)()يتعلق)

بترخيص ولوج سفن الصيد األجنبية إلى حيناء)حغ بي وبإعداد)

تق ي  التفتيش.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1439 شعبان) (9 في) الصادر  (2.17.455 رقم) املرسوم  على  بناء)

القانون) القسم األول من  بتطبيق بعض أحكام  ()2018 أبريل) (26( 

رقم)15.12)املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به)

 وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون

()1973 نونبر) (23(  1393 من شوال) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم)

املتعلق بتنظيم الصيد البحري وال سيما املواد)1و2)و3)و5)منه)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

 ووزير االقتصاد واملالية رقم)935.19)الصادر في)20)من رجب)1440

2019()بتحديد الئحة املوانئ املغربية التي يمكن بداخلها) )27)مارس)

املنتجات) ومسافنة  تفريغ  بعمليات  القيام  األجنبية  الصيد  لسفن 

البحرية)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يراد باملصلحة املختصة بقطاع الصيد البحري املنصوص عليها)

في املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.17.455)مندوبية)

الذي يختاره صاحب طلب ترخيص) الصيد البحري التابع لها امليناء)

تفربغ) أجل  من  مغربي  ميناء) إلى  األجنبية،) الصيد  سفينة  ولوج،)

متن) على  املتواجدة  البحرية  املنتجات  الحالة،) حسب  أو مسافنة،)

السفينة املعنية بطلب ترخيص الولوج املذكور.

املادة الثانية

يتم إعداد طلب ترخيص الولوج وفق النموذج املحدد في امللحق)

6)من القانون) األول بهذا القرار ويرفق بالوثائق املشار إليها في املادة)

املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح) رقم)15.12)

إلى مندوبية الصيد) به وغير املنظم ومحاربته ويوجه،)مقابل وصل،)

البحري املشار إليها أعاله،)طبقا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم)

رقم)2.17.455)سالف الذكر.

إن نموذج طلب ترخيص الولوج املذكور أعاله متوفر في املوقع)

اإللكتروني لقطاع الصيد البحري.

املادة الثالثة

بعد االطالع على طلب ترخيص الولوج والوثائق املرفقة له،)تتم)

القانون) من  (7 املادة) الترخيص طبقا ملقتضيات  أو رفض  املوافقة 

املشار إليه أعاله رقم)15.12.

املادة الرابعة

يعد ترخيص الولوج من طرف مندوبية الصيد البحري التابع)

في) املحدد  النموذج  وفق  الولوج،) ترخيص  بطلب  املعني  امليناء) لها 

امللحق الثاني بهذا القرار ويبلغ هذا الترخيص إلى صاحب الطلب طبقا)

ملقتضيات املادة)2)من املرسوم رقم)2.17.455)سالف الذكر.

املادة الخامسة

يتم إعداد تقرير التفتيش املنصوص عليه في املادة)5)من املرسوم)

امللحق) في  املحدد  النموذج  وفق  أعاله،) إليه  املشار  (2.17.455 رقم)

على مندوب) يحال أصل تقرير التفتيش فورا،) الثالث بهذا القرار.)

الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد سفينة الصيد األجنبية التي)

تم تفتيشها وترسل نسخة من هذا التقرير إلى مديرية مراقبة أنشطة)

الصيد البحري.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1442 )16)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*((((((((((*
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*       *       *
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عدد)7014 - 10)محرم)1443 )19)أغسطس)2021( الجريدة الرسمية18)6  

ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات رقم ).)61)صادر في)))شعبان))00  

)6 )حارس) )1)()يتعلق بنموذج سجل سفن الصيد أير القانوني وأير املص ح به وأير املنظم

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على املرسوم رقم)2.17.455)الصادرفي)9)شعبان)1439 )26)أبريل)2018()بتطبيق بعض أحكام القسم األول من القانون)

املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير) (15.12 رقم)

الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادرفي)27)من شوال)1393 )23)نونبر)1973()املتعلق بتنظيم الصيد البحري،)

ال سيما املادة)15)منه)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من املرسوم) (15 يمسك سجل سفن الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم املنصوص عليه في املادة)

رقم)2.17.455)املشار اليه أعاله،)من طرف مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري وفق النموذج املحدد في امللحق بهذا)

القرار واملتوفر في املوقع اإللكتروني لقطاع الصيد البحري.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1442 )16)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*(((((((((*
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات رقم) ).م61)صادر في)))شعبان))00  )6 )حارس) )1)) 

املتعلق بالوقاية حن الصيد ( 5. ( حن القانون رقم) )م)  بتمديد نموذج حمض  املخالفة املنصوص عليه في املادة)

أير القانوني وأير املص ح به وأير املنظم وحماربته.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على املرسوم رقم)2.17.455)الصادر في)9)شعبان)1439 )26)أبريل)2018()بتطبيق بعض أحكام القسم األول من القانون)

15.12)املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف) رقم)

بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393 )23)نوفمبر)1973()املتعلق بتنظيم الصيد البحري ال سيما املادة)17 

منه)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجب أن يتم إعداد محضر املخالفة املنصوص عليه في املادة)17)من املرسوم رقم)2.17.455)السالف الذكر،)طبقا للنموذج)

املشار إليه في امللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)شعبان)1442 )16)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*(((((((((*
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حلحق بق ار وزي  الفالحة والصيد والبم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات رقم) ).م61)الصادر في)))شعبان))00  
)6 )حارس) )1)()بتمديد نموذج حمض  املخالفة املنصوص عليه في املادة))م)حن القانون رقم)) .5 )املتعلق بالوقاية)

حن الصيد أير القانوني وأير املص ح به وأير املنظم وحماربته

(
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ق ار لوزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات رقم) ).056 )صادرفي)1 )حن شوال))00  ) م)حاي) )1)) 

بم اجعة قائمة األنواع املصنفة ضمن الفئة)0)الواردة في امللحق رقم)I )بامل سو0 رقم)080.) .))الصادر في))))شعبان)6م0  

املتعلق بمماية غنواع النباتات والحيوانات املتوحشة وح اقبة) ((1.15 بت9بيق حقتضيات القانون رقم) ()(1 5 حاي) (( (

االتجار فيها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق) (29.05 2015()بتطبيق مقتضيات القانون رقم) 1436 )21)ماي) 2)شعبان) 2.12.484)الصادر في) بناء)على املرسوم رقم)

بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار فيها)؛

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلى):

املادة األولى

تراجع،)طبقا ملقتضيات املادة)3)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.12.484)الصادر في)2)شعبان)1436 )21)ماي)2015(،)قائمة)

األنواع املصنفة ضمن الفئة)4)الواردة في امللحق رقم)I)باملرسوم املذكور،)كما هي ملحقة بهذ ا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*(((((((((*
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حلحق

 بق ار وزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية الق وية واملياه والغابات رقم) ).056 )الصادرفي

  I(1 )حن شوال))00  ) م)حاي) )1)()بم اجعة قائمة األنواع املصنفة ضمن الفئة)0)الواردة في امللحق رقم  

بامل سو0 رقم)080.) .))الصادر في)))شعبان)6م0  ) ))حاي)5 1)()بت9بيق حقتضيات القانون رقم)1.15) 

املتعلق بمماية غنواع النباتات والحيوانات املتوحشة وح اقبة االتجار فيها

 »قائمة غنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املدرجة)

 »ضمن الفئة)0)حن القانون رقم)1.15)

 »)املادة)م)حن))امل سو0 رقم)080.) .))الصادر في)

«))شعبان)6م0  ) ))حاي)5 1))

للنوع

الحاجبين

ال غس

»

»

»

«

«

«

«

«

«
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Fou brun

Fou de Bassan,

Fou masqué
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Mouette atricille

Mouette de Bonaparte

Mouette de Franklin
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Sterne arctique

Sterne bridée

« »
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Ganga tacheté

Ganga unibande

Glaréole à collier

»
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ق ار حشترك لوزي  الداخلية ووزي  العدل ووزي  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم) ).17)))صادر في)7)حم 0)م00  
بتمديد قائمة الوثائق وامل تندات املثبتة لنفقات األحزاب ال ياسية ونماذج ح ابات) )6 )غأ 19) )1)()

حمالتها االنتخابية.

وزير الداخلية،
ووزير العدل،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 1.11.166 29.11)املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) بناء)على القانون التنظيمي رقم)
بتاريخ)24)من ذي القعدة)1432 )22)أكتوبر)2011()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.16.667)الصادر في)6)ذي القعدة)1437 )10)أغسطس)2016()بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة)
باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة)

النتخاب أعضاء)مجلس النواب،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.451)الصادر في)14)من رمضان)1436))فاتح يوليو)2015()بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة)
باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة)
الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات)

النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء)مجلس املستشارين،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

في) الصادر  (1078.09 رقم) واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 
27)من ربيع اآلخر)1430 )23)أبريل)2009()املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية،

قرروا ما يلي):

املادة األولى

يتكون حساب الحملة االنتخابية لكل حزب سيا�ضي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته االنتخابية التي)
املجالس) مجلس املستشارين أو أعضاء) مجلس النواب أو أعضاء) يقوم بها بمناسبة االنتخابات العامة النتخاب أعضاء)
الجماعية أو املجالس الجهوية،)من بيان مفصل ملصادر تمويل الحملة االنتخابية وجرد للنفقات املنجزة مرفقا بالوثائق)
واملستندات املثبتة للمصاريف املحددة طبقا للقائمة امللحقة بالقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية)

املشار إليه أعاله رقم)1078.09.

يتم اإلدالء)لدى املجلس األعلى للحسابات،)بحساب الحملة االنتخابية لألحزاب السياسية بشأن استعمال مساهمة)
الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية املذكورة وجوبا وفق النموذج املبين في امللحق املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1443 )16)أغسطس)2021(.

وزير الداخلية،
اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،
اإلمضاء):)محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

*

*((((((((*
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م00   حم 0) (7 صادر في) ق ار حشترك لوزي  الداخلية ووزي  العدل ووزي  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم) ).18)))

)بتمديد قائمة الوثائق وامل تندات املثبتة لنفقات املنظمات النقابية املشاركة في االنتخابات) )6 )غأ 19) )1)()

العاحة النتخاب غعضاء)حجل1 امل تشارين ونموذج ح اب حملتها االنتخابية.

وزير الداخلية،

ووزير العدل،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

واستعمال وسائل االتصال السمعي) املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء) (57.11 على القانون رقم) بناء)

بتاريخ) (1.11.171 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالستفتائية  االنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية  البصري 

30)من ذي القعدة)1432 )28)أكتوبر)2011()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة) ()2015 )فاتح يوليو) (1436 من رمضان) (14 الصادر في) (2.15.451 وعلى املرسوم رقم)

باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة)

الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية)

املشاركة في انتخاب أعضاء)مجلس املستشارين،)كما وقع تغييره وتتميمه،

قرروا ما يلي):

املادة األولى

يتكون حساب الحملة االنتخابية لكل منظمة نقابية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية التي تقوم)

بها بمناسبة االنتخابات العامة النتخاب أعضاء)مجلس املستشارين،)من بيان مفصل ملصادر تمويل حملتها االنتخابية وجرد)

للنفقات املنجزة مرفقا بالوثائق واملستندات املثبتة للمصاريف في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات)

أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة.))

يتم اإلدالء)لدى املجلس األعلى للحسابات،)بحساب الحملة االنتخابية للمنظمات النقابية بشأن استعمال مساهمة الدولة في)

تمويل الحمالت االنتخابية املذكورة وجوبا وفق النموذج املبين في امللحق املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1443 )16)أغسطس)2021(.

وزير الداخلية،
اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،
اإلمضاء):)محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

*

*((((((((*
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الترشيح)
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ق ار حشترك لوزي  الداخلية ووزي  العدل ووزي  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  ).11)) صادر في 7 حم 0 م00  

)6  غأ 19  )1)( بتمديد نماذج ح ابات الحمالت االنتخابية للمترشحين

وزير الداخلية،

ووزير العدل،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بتاريخ) (1.11.165 املتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (27.11 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

16)من ذي القعدة)1432 )14)أكتوبر)2011(،)كما وقع تغييره وتتميمه؛

بتاريخ) (1.11.172 املتعلق بمجلس املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (28.11 وعلى القانون التنظيمي رقم)

24)من ذي الحجة)1432 )21)نوفمبر)2011(،)كما وقع تغييره وتتميمه؛

املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (59.11 وعلى القانون التنظيمي رقم)

رقم)1.11.173)بتاريخ)24)من ذي الحجة)1432 )21)نوفمبر)2011(،)كما وقع تغييره وتتميمه؛)

وعلى املرسوم رقم)2.16.668)الصادر في)6)ذي القعدة)1437 )10)أغسطس)2016()املحدد بموجبه سقف املصاريف االنتخابية)

للمترشحين بمناسبة الحمالت االنتخابية برسم االنتخابات العامة والجزئية النتخاب أعضاء)مجلس النواب،)كما وقع تغييره؛))

بتحديد سقف املصاريف االنتخابية) ()2015 )فاتح يوليو) (1436 14)من رمضان) الصادر في) (2.15.452 وعلى املرسوم رقم)

للمترشحين بمناسبة الحمالت االنتخابية برسم انتخاب أعضاء)مجلس املستشارين وأعضاء)مجالس الجهات وأعضاء)مجالس)

العماالت واألقاليم وأعضاء)مجالس الجماعات واملقاطعات،)كما وقع تغييره،

قرروا ما يلي):

املادة األولى

يتكون حساب الحملة االنتخابية لكل وكيل)ة()الئحة ترشيح أو كل مترشح)ة(،)حسب الحالة،)لالنتخابات العامة أو الجزئية)

من بيان مفصل ملصادر تمويل حملته االنتخابية وجرد) ملجلس النواب ومجلس املستشارين ومجالس الجماعات الترابية،)

ملصاريفه االنتخابية مرفقا بالوثائق املثبتة للمصاريف املذكورة،)وذلك في شكل مستندات اإلثبات املنصوص عليها في القوانين)

واألنظمة الجاري بها العمل.

املادة الثانية

يتم إعداد حساب الحملة االنتخابية املشار إليه في املادة األولى أعاله وفق النماذج املضمنة في املالحق املرفقة بهذا القرار)

املشترك،)وذلك كما هو مبين أدناه):

- االنتخابات التشريعية العامة أو الجزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب : امللحق رقم 1 ؛

- االنتخابات التشريعية العامة أو الجزئية النتخاب أعضاء مجلس املستشارين : امللحق رقم 2 ؛

- االنتخابات العامة أو الجزئية النتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية : امللحق رقم 3.

املادة الثالثة

يوما من تاريخ اإلعالن عن) ()60( يجب إيداع حساب الحملة االنتخابية لدى املجلس األعلى للحسابات،)داخل أجل ستين)

نتائج االقتراع املعني،)من لدن كل وكيل)ة()الئحة ترشيح أو كل مترشح)ة(،)حسب الحالة،)مع مراعاة االستثناء)املقرر بموجب)

املادة)157)من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله رقم)59.11)فيما يتعلق باملترشحين النتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب)

أعضاؤها باالقتراع الفردي.
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املادة الرابعة

يدخل هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1443 )16)أغسطس)2021(.

وزير الداخلية،
اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،
اإلمضاء):)محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

*

*((((((((*

-)الح اب البنكي الخاص بالحملة االنتخابية):

ii.)الحزب ال يا�سي):)........................................................................................................................................

العمالة)/)اإلقليم)/)عمالة المقاطعات):).......................................................................................................

iii.)حع9يات حول الدائ ة االنتخابية):
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iv.)بيان حصادر التمويل

V.)ج د المصاريف االنتخابية



5م)6الجريدة الرسمية عدد)7014 - 10)محرم)1443 )19)أغسطس)2021( 



عدد)7014 - 10)محرم)1443 )19)أغسطس)2021(الجريدة الرسمية 6م)6  



7م)6الجريدة الرسمية الج يدة ال سميةعدد)7014 - 10)محرم)1443 )19)أغسطس)2021( 

الجدول رقم)6):
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الصفة))وكيل)ة()الئمة غو حترشح)ة()ف دي)ة((

.ii

iii. حع9يات حول الهيئة الناخبة):

المقاطعات

-

-
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iv.)بيان حصادر التمويل

V.)ج د المصاريف االنتخابية
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iii.)حع9يات حول الدائ ة االنتخابية :

المقاطعات

-

المشترك.
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V.)ج د المصاريف االنتخابية
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عدد)7014 -)10)محرم)1443 )19)أغسطس)2021(   5)6الجريدة الرسمية

حن ((1 في) صادر  رقم) ).مم8 ) للتقيي1  املغ بي  املعهد  ملدي    حق ر 

ذي القعدة))00 ))فاتح يوليو) )1)()القا�سي باملصادقة على)

حواصفات قياسية حغ بية.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء)على القانون رقم)12.06)املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة)

بتاريخ) (1.10.15 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010()وال سيما املواد)11)و)15)و)32 

منه)؛

بتاريخ) (10 وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم)

بتفويض سلطة) املتعلق  (،)2013 ديسمبر) (23(  1435 من صفر) (19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة)

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات) عليها،) مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن)

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من ذي القعدة)1442))فاتح يوليو)2021(.

اإلمضاء: عبد الرحيم الطيبي.

)1()يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)7014)بتاريخ)10)محرم)1443 

)19)أغسطس)2021(.
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نصوص خاصة

 ح سو0 رقم )00. ).) صادر في 5  حن ذي الحجة )00  )6) يوليو  )1)( بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بإحداث

حدرسة عثمان بن عفان بجماعة تارحيكت بإقليم ورزازات وبنزع حلكية الق9ع األرضية الالزحة لهذا الغ ض

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)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)31)يوليو إلى)30)سبتمبر)2019)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة عثمان بن عفان بجماعة تارميكت بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية غير املحفظة،)املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم)

امللحق بأصل هذا املرسوم):

امل احة التق يبية باملتر امل بع اسماء وعناوين املالك املفترضين رقم الق9عة بالتصميم التجزيئي

5105 الجماعة الساللية تكمي الجديد 1

831
ورثة أمزيل علي

الساكنون بدوار تكمي الجديد جماعة تارميكت، إقليم ورزازات.
2

2036 - جنان أحشمي
الساكنة بإقامة فال سوس عمارة 22 شقة 2 بنساركاو أكادير

- فاطمة بنحيدة
الساكنة بدوار تكمي الجديد جماعة تارميكت، إقليم ورزازات.

3

28 ورثة محمد أحشمي
الساكنون بدار تكمي الجديد جماعة تارميكت، إقليم ورزازات.

4

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

ومدير أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 ح سو0 رقم 051. ).) صادر في 5  حن ذي الحجة )00  )6) يوليو  )1)( بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بإحداث

حدرسة ال حاحنة بجماعة الغيات بإقليم آسفي وبنزع حلكية الق9عة األرضية الالزحة لهذا الغ ض

رئيس الحكومة،

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

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)؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من)22)يناير إلى)24)مارس)2020)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة الرحامنة بجماعة الغيات بإقليم آسفي.

املادة الثانية

املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في) تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية غير املحفظة،)

التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك)

الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1442 )26)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 ح سو0 رقم)515. ).))صادرفي)5 )حن ذي الحجة))00  )6))يوليو) )1)()بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد

6م )دوارا تابعا إلقليم الجديدة باملاء)الش وب وبنزع حلكية الق9ع األرضية الالزحة لهذا إلغ ض

رئيس الحكومة.

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)81. 7)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بجماعة متوح بإقليم الجديدة من)7)ماي إلى)7)يوليو)2008)؛

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

رسم ما يلي:

املادة األولى)

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد)136)دوارا تابعا إلقليم الجديدة باملاء)الشروب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية الكائنة بقيادة أوالد افرج بجماعة متوح التابعة إلقليم الجديدة،)املعلم عليها بألوان)

مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):

مراجعها العقارية
أسماء)املالك أو املفروض أنهم)

املالك

أرقام)
 القطع

)األرضية

2
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب.

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

واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1442 )26)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد دوار) يوليو) )1)() ((8(  00( 7 )حن ذي الحجة) ح سو0 رقم) 51. ).))صادر في)

آيت تيزي باملاء)الصالح للش ب ان9القا حن الشبكة املائية ألزرو بإقليم إف ان وبنزع حلكية الق9عة األرضية الالزحة لهذا)

الغ ض.

رئيس الحكومة،

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

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)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)16)فبراير إلى)16)أبريل)2011)بجماعة تكريكرة،)إقليم إفران)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد دوار آيت تيزي باملاء)الصالح للشرب انطالقا من الشبكة املائية ألزرو.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املتواجدة بالجماعة الترابية تكريكرة بإقليم إفران املبينة في الجدول أسفله)

واملعلم عليها باللون األسود في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

ح احتها اسم وعنوان املالك غو املفترض غنه املالك
ح جعها العقاري رقم الق9عة األرضية

آر س العنوان االسم

11 3
 دوار ايت تيزي

جماعة تكريكرة
عزيز بن سعيد بن رحو

رسم عقاري عدد

K/17203
1

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

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ح سو0 رقم )51. ).) صادر في 7  حن ذي الحجة )00  )8) يوليو  )1)( بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد الدواوي  

التابعة لجماعة غوالد غحغار باملاء الصالح للش ب بإقليم الدريوش وبنزع حلكية الق9ع األرضية الالزحة لهذا الغ ض

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)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة تروكوت من)31)ماي إلى)31)يوليو)2017)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

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

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املتواجدة بالجماعة الترابية تروكوت املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها)

بألوان مختلفة في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياسين)1/1000)و)1/200)امللحقين بأصل هذا املرسوم):

ح احتها غسماء وعناوين املالك غو املف وض غنهم املالك
ح اجعها العقارية غرقا0 الق9ع األرضية

س آر العنوان اإلسم

29 32  جماعة تروكوت
إقليم الدريوش

ورثة العمراني محمد غير محفظة 327

64 07  جماعة تروكوت
إقليم الدريوش

ورثة العمراني أحمد غير محفظة 328

68 00  جماعة تروكوت
إقليم الدريوش

غير معروف غير محفظة 382

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

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ح سو0 رقم 516. ).) صادر في 7  حن ذي الحجة )00  )8) يوليو  )1)( بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد جماعة 

دار الكبداني باملاء الصالح للش ب )الش9  األول( بإقليم الدريوش وبنزع حلكية الق9عة األرضية الالزحة لهذا الغ ض

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)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة دار الكبداني من)15)يوليو إلى)15)سبتمبر)2020)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة دار الكبداني باملاء)الصالح للشرب))الشطر األول(.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية،)املتواجدة بالجماعة الترابية دار الكبداني،)املبينة في الجدول أسفله واملعلم)

عليها باللون األخضر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/500)امللحق بأصل هذا املرسوم):

حالحظات
ح احتها اسم وعنوان املالك غو املفترض غنه املالك

ح جعها العقاري رقم الق9عة األرضية
آر س العنوان االسم

SR3 3 5  جماعة دار الكبداني
إقليم الدريوش

غير معروف غير محفظة 1

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

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ح سو0 رقم م51. ).) صادر في 7  حن ذي الحجة )00  )8) يوليو  )1)( بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد حدينة 

ال شيدية وامل اكز املجاورة باملاء الصالح للش ب وبنزع حلكية الق9عة األرضية الالزحة لهذا الغ ض

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)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة مدغرة من)16)مارس إلى)16)ماي)2016)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة الرشيدية واملراكز املجاورة باملاء)الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املتواجدة بجماعة مدغرة بإقليم الرشيدية،)املبينة في الجدول أسفله واملعلم)

عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/500)امللحق بأصل هذا املرسوم):

ح احتها اسم وعنوان املالك غو املفترض غنه املالك
ح جعها العقاري رقم الق9عة األرضية

آر س العنوان االسم

28 15
 قيادة الخنك مدغرة جماعة مدغرة

إقليم الرشيدية

الجماعات  على  الو�ضي  الداخلية  وزير   -
الساللية والقائم في اسم ولحساب الجماعة 

الساللية شرفاء مدغرة بنسبة 2/1

الجماعات  على  الو�ضي  الداخلية  وزير   -
الساللية والقائم باسم ولحساب الجماعة 

الساللية ايت عطا الرتب بنسبة 2/1

رسم عقاري عدد

14/33592
1

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

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ح سو0 رقم)556. ).))صادر في)م))حن ذي الحجة))00  )م)غأ 19) )1)()بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد جماعة)

تن يفت بإقليم زاكورة باملاء)الصالح للش ب ان9القا حن سد غكدز وبنزع حلكية الق9ع األرضية الالزحة لهذا الغ ض)

بإقليم زاكورة.

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)؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر))بمكاتب جماعة تنسيفت من)28)أغسطس إلى)28)أكتوبر)2019)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة تنسيفت بإقليم زاكورة باملاء)الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املتواجدة بجماعة تنسيفت،)املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بألوان مختلفة)

في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

ح احتها غسماء وعناوين املالك غو املف وض غنهم املالك
ح اجعها العقارية غرقا0 الق9ع األرضية

س آر العنوان اإلسم

28 05

 جماعة تنسيفت

قيادة تنسيفت

إقليم زاكورة

الجماعة الساللية تفركالت

غير محفظة 11

03 11 غير محفظة 12

05 08 غير محفظة 12A

73 09 غير محفظة 13

32 06 غير محفظة 14

95 00 غير محفظة 15

45 01

 جماعة تنسيفت

قيادة تنسيفت

إقليم زاكورة

الجماعة الساللية ارمض

غير محفظة 20

83 00 غير محفظة 23

66 00 غير محفظة 24

63 04 غير محفظة 24A

66 02 غير محفظة 25

31 03  جماعة تنسيفت

قيادة تنسيفت

إقليم زاكورة

الجماعة الساللية تسوقت
غير محفظة 28

14 02 غير محفظة 28A
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49 05

 جماعة تنسيفت

قيادة تنسيفت

إقليم زاكورة

الجماعة الساللية تكيت

غير محفظة 34

17 00 غير محفظة 35

83 00 غير محفظة 36

65 02 غير محفظة 37

66 00 غير محفظة 38

02 01 غير محفظة 39

35 02 غير محفظة 43

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

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ح سو0 رقم)557. ).))صادر في)م))حن ذي الحجة))00  )م)غأ 19) )1)()بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بتزويد جماعة)

تمزحوط بإقليم زاكورة باملاء)الصالح للش ب ان9القا حن سد غكدز وبنزع حلكية الق9ع األرضية الالزحة لهذا الغ ض)

بإقليم زاكورة.

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)؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بجماعة تمزموط من)28)أغسطس إلى)28)أكتوبر)2019)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد جماعة تمزموط بإقليم زاكورة باملاء)الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات)

املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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ح احتها غسماء وعناوين املالك غو املف وض غنهم املالك
ح اجعها العقارية غرقا0 الق9ع األرضية

س آر ه العنوان اإلسم

22 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
69

92 05

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار الدرب غير محفظة 69a

05 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
69b

15 14

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
70

32 09

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
71

99 29

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
71a

70 07

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
72

83 19

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
72a

58 07

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
73

31 21

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرض الجموع آيت عبد هللا
غير محفظة

)P2( DA-COL542
73a

41 21 01

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار الدرب غير محفظة 74

99 26

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية سيدي منديل غير محفظة 75

89 02

 عمالة زاكورة

قيادة تمزموط

جماعة تمزموط

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار تنسيخت غير محفظة 76

63 04

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار تنسيخت غير محفظة 76a

01 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار واوزكور غير محفظة 77

99 08

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار تاكرسيفت غير محفظة 78

44 12

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية دوار تاكرسيفت غير محفظة 78a
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ح احتها غسماء وعناوين املالك غو املف وض غنهم املالك
ح اجعها العقارية غرقا0 الق9ع األرضية

س آر ه العنوان اإلسم

52 11

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار توفزة غير محفظة 79

08 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار توفزة غير محفظة 79a

84 07

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار توفزة غير محفظة 79b

83 12

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار توفزة غير محفظة 79c

44 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار توفزة غير محفظة 79d

85 02

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار أرشك غير محفظة 80

51 04

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار أرشك غير محفظة 80a

21 42

 جماعة تمزموط

قيادة تمزموط

إقليم زاكورة

أرا�ضي الجماعة الساللية لدوار أرشك غير محفظة 80b

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

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

واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 ح سو0 رقم)8 5. ).))صادر في)6 )حن ذي الحجة))00  )7))يوليو) )1))

بإعالن غن املنفعة العاحة تق�سي بإنجاز ال9 يق املداري الغ بي)

حنشأة فنية على واد ال اقية الحم اء) ملدينة العيون وبناء)

حن))ن.ك)111+1)إلى ن.ك)876+6)بإقليم العيون بوالية جهة)

العيون)-)ال اقية الحم اء.

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )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)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الغربي) املداري  الطريق  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

ملدينة العيون وبناء)منشأة فنية على واد الساقية الحمراء)من))ن.ك)

000+0)إلى ن.ك)876+6)بإقليم العيون بوالية جهة العيون)-)الساقية)

ذي) املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك  (، الحمراء)

املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

 يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ح سو0 رقم)558. ).))صادر في)7 )حن ذي الحجة))00  )8))يوليو) )1)) 

خط حديدي) بتجديد إعالن املنفعة العاحة القاضية ببناء)

للق9ارات ذات ال  عة العالية بين طنجة والقني9 ة بوالية)

(- -)سال) الح يمة ووالية جهة ال باط) (- -)ت9وان)  جهة طنجة)

القني9 ة.

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )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)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.63.225)الصادر في)14)من ربيع األول)1383

)5)أغسطس)1963()املتعلق بإحداث املكتب الوطني للسكك الحديدية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1430 من رمضان) (13 الصادر في) (2.09.515  وعلى املرسوم رقم)

)3)سبتمبر)2009()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال بناء)

خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة)

بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-)بني حسن)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.573)الصادر في)14)من ذي القعدة)1440 

)17)يوليو)2019()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط حديدي)

 للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)

تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

من القانون املشار إليه أعاله) (7 وفقا ملقتضيات الفصل) يجدد،)

رقم)7.81،)إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بالقيام))ببناء)الخط الحديدي)

العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة  للقطارات ذات السرعة 

طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-))القنيطرة،)وذلك)

 1/100.000 حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير))التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1442 )28)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

  00( الحجة) ذي  حن  ( 6 في) صادر  رقم) 55. ).)) ح سو0 

حلك) غرضيتين حن  يق�سي بضم ق9عتين  يوليو) )1))  ((7(

الدولة الخاص إلى حلكها العموحي كائنتين بجماعة تيكوين)

-)إداوتنان حن غجل تقوية تزويد حدينة غكادي ) بعمالة غكادي )

الكبير باملاء)الصالح للش ب.

رئيس الحكومة،

1332 شعبان) (7 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)

)فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي،))كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

القطعتان) العمومي،) ملكها  إلى  الخاص  الدولة  ملك  من  تضم 

 1250 S/4887)مساحتهما) األرضيتان التابعتان للرسم العقاري عدد)

إداوتنان) (- أكادير) بعمالة  تيكوين  بجماعة  الكائنتين  مربعا،) مترا 

واملرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميمين املرفقين بأصل هذا)

املرسوم.

املادة الثانية

 يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

والنقل) التجهيز  اإلدارة ووزير  واملالية وإصالح  إلى وزير االقتصاد 

واللوجيستيك واملاء.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

  00( الحجة) ذي  حن  م)) في) صادر  ((.( .560 رقم) ح سو0 

بمنح املــكتب الوطني للهيدروكاربورات) غأ 19) )1)() )م)

 «SDX ENERGY MOROCCO (UK( وش كة) واملعادن 

 «OULAD(احتياز استغالل الغاز ال9بيعي امل مى(LIMITED»

.YOUSSEF CENTRAL»

رئيس الحكومة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

(،)1992 أبريل) )فاتح  (1412 من رمضان) (27 بتاريخ) (1.91.118 رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)27.99)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

وال سيما املادة)27)منه)؛
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الوطني) املكتب  بإحداث  القا�ضي  (33.01 رقم) القانون  وعلى 

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن  للهيدروكاربورات 

رقم)1.03.203)بتاريخ)16)من رمضان)1424 )11)نوفمبر)2003()؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 

(،21.90 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق  ()1993 نوفمبر) (3(

ذي) (9 بتاريخ) (2.99.210 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره  كما وقع 

الحجة)1420 )16)مارس)2000()والسيما املادة)24)منه،

وعلى املرسوم رقم)2.04.372)الصادر في)16)من ذي القعدة)1425 

بإحداث) املتعلق  (33.01 رقم) القانون  بتطبيق  ()2004 ديسمبر) (29(

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة)

ووزير االقتصاد واملالية رقم)2441.17)الصادر في)9)ذي الحجة)1438 

 «RHARB النفطــــــــــي) االتفاق  على  باملوافقة  ()2017 أغسطس) (31(

«OCCIDENTAL)املبرم في)16)من شوال)1438 )11)يوليو)2017()بين)

  «SDX ENERGY املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن))وشركة)

«MOROCCO()UK((LIMITED)؛

املستدامة) والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  وعلى 

رقم)2493.17)الصادر في)17)من ذي الحجة)1438 )8)سبتمبر)2017()

 «RHARB(بمــنح رخصة البـــــــحث عن مـــــــواد الهيدروكاربورات املســـــــــــماة

«OCCIDENTAL))للمكتب الوطني للهـيدروكاربورات واملعادن))وشركة)

«SDX(ENERGY(MOROCCO()UK((LIMITED»)؛

فاتح في  والبيئة  واملعادن  الطاقة  بوزارة  املودع  الطلب   وعلى 

واملعادن) للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  لدن  من  (2021 يونيو)

واملسجل) (  «SDX(ENERGY( (MOROCCO( )UK(( LIMITED»وشركة

الغاز) استغالل  امتياز  على  الحصول  قصد  (2021/01 رقم) تحت 

الطبيعي املسمى)»OULAD(YOUSSEF(CENTRAL«)املشتق من رخصة)

البحث املسماة)»RHARB(OCCIDENTAL«)؛

للمقتضيات) وفقا  تقديمه  تم  قد  الطلب  هذا  لكون  واعتبارا 

التنظيمية الجاري بها العمل)؛

واعتبارا لكون وجود حقل الغاز الطبيعي وإمكانية استغالله قد)

تم إثباتهما)؛

واعتبارا لكون املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة))

رخصة) حاملي  (،»SDX( ENERGY( ( MOROCCO( )UK(( LIMITED»

البحث املسماة)»)RHARB(OCCIDENTAL)«))قد احترما التزاماتهما)؛

ونظرا لإلعالن املتعلق بطلب االمتياز واملنشور في الصحف)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 »OULAD(YOUSSEF(يمنح امتياز استغالل الغاز الطبيعي املسمى

»CENTRAL)لفائدة املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة)

.«SDX(ENERGY(MOROCCO()UK((LIMITED»

املادة الثانية

عن رخصة البحث عن) باليابسة،) الذي يوجد  يشتق هذا االمتياز،)

ويغطي مساحة)) (»RHARB( OCCIDENTAL« املسماة) الهيدروكاربورات 

 Coniques(ذات اإلحداثيـــــــــــات(Dو(Cو(Bو(A(قدرها)0,8)كلم²)ويحد بالنقط

conformes(de(Lambert(Nord(Maroc)التالية):

Y X النقط

443120 438700 A

443120 439380 B

441950 439380 C

441950 438700 D

املادة الثالثة

يعمل باالمتياز،)املشار إليه أعاله،)املحددة مدته في أربع سنوات)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.))
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املادة الرابعة

املرسوم) هذا  تنفيذ  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  إلى  يسند 

الذي يبلغ إلى املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وإلى شركة)

«SDX(ENERGY((MOROCCO()UK((LIMITED«)وينشر في الجريدة)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

 00( الحجة) ذي  حن  ((1 في) صادر  ((.( .510 رقم)  ح سو0 

الوطني) للمكتب  بموجبه  يؤذن  غأ 19) )1)() (1(

للهيدروكاربورات واملعادن بإحداث ش كة امل اهمة امل ماة)

.«ONHYM Midstream Co S.A»

رئيس الحكومة،

بيان األسباب :

يطلب املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن اإلذن املنصوص)

املأذون بموجبه في تحويل) (39.89 من القانون رقم) (8 عليه في املادة)

منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل إحداث شركة تابعة تسمى)

«ONHYM(Midstream(Co(S.A«)؛

ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة التابعة،)الذي صادق عليه)

بتاريخ) املنعقد  اجتماعه  خالل  املذكور  للمكتب  اإلداري  املجلس 

15)يناير)2020،)في إطار االستراتيجية الطاقية الوطنية،)والتي تهدف)

إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي،)من خالل)

تأهيل البنيات التحتية الطرقية.

شركة) شكل  على  التابعة  الشركة  هذه  إحداث  وسيتم  هذا،)

ويعتزم املكتب الزيادة في) درهم.) (300.000 املساهمة برأسمال يبلغ)

رأسمال الشركة املذكورة حسب احتياجاتها للتمويل.

ويتمثل النشاط الرئي�ضي للشركة املزمع إحداثها في األنشطة ذات)

وتطوير شبكات) الصلة بنقل الغاز الطبيعي خصوصا تدبير وإنشاء)

النقل وصيانة وإصالح وتشييد البنيات التحتية املتعلقة بنقل الغاز.)

باإلضافة إلى األنشطة املرتبطة بتخزين املواد داخل خزانات) هذا،)

أو تجاويف جيولوجية تحت األرض.

التابعة) الشركة  أعمال  مخطط  املالية حسب  التوقعات  وتبين 

املزمع إحداثها،)برسم الفترة)2021-2030)بأن رقم معامالتها سينتقل)

من)40)مليون درهم سنة)2021)إلى)1.557)مليون درهم سنة)2030.

خالل) ملحوظا  تطورا  فسيعرف  الصافي،) بالناتج  يتعلق  وفيما 

1.024)ميلون) 2,5)مليون درهم إلى) الفترة املذكورة،)حيث سيمر من)

درهم.

ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع الذي يندرج في إطار)

ونظرا للتوقعات املرتبطة باملردودية) االستراتيجية الوطنية للغاز،)

املالية للمشروع)؛

وبناء)على املادة)8)من القانون رقم)39.89)املأذون بموجبه في تحويل)

منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.90.01)بتاريخ)15)من رمضان)1410 )11)أبريل)1990(،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يؤذن للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن بإحداث شركة)

.«ONHYM(Midstream(Co(S.A«(تابعة تسمى

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)29)من ذي الحجة)1442 )9)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق ار لوزي  الصناعة والتجارة واالقتصاد األخض  وال قمي رقم  ).108) 
بمنح  )7) يوليو  )1)(    00( الحجة  ذي  حن    6 في  صادر 
للقيا0   »INTERTEK LABTEST SARL« لش كة  االعتماد 
قصد  بها  املص ح  الصناعية  املنتوجات  ح9ابقة  بتقييم 

االستيراد.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء على القانون رقم 24.09 املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات 
وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والعقود،  االلتزامات  قانون  بمثابة 
 رقم 1.11.140 بتاريخ 16 من رمضان 1432 )17 أغسطس 2011(،

وال سيما املادتين 21 و 22 منه ؛

1434 رجب   2 في  الصادر   2.12.502 رقم  املرسوم   وعلى 
)13 ماي 2013( بتطبيق القسم األول من القانون رقم 24.09 املتعلق 
في الصادر  الشريف  الظهير  وبتتميم  والخدمات  املنتوجات   بسالمة 
 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود،

وال سيما املادة 4 منه ؛

الرقمي والتجارة واالستثمار واالقتصاد  الصناعة   وعلى قرار وزير 
 )2013 ديسمبر   26(  1435 من صفر   22 في  الصادر   3873.13 رقم 

املتعلق باعتماد هيئات تقييم املطابقة وال سيما املادتين 8 و 11 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البتانتا  رقم   ،»INTERTEK( LABTEST( SARL« شركة  تعتمد 
31621112، رقم السجل التجاري 90647، ألجل إجراء تقييم مطابقة 
املنتوجات الصناعية املصرح بها قصد االستيراد ملدة خمس سنوات 

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

يمنح هذا االعتماد ألجل الخدمات املقدمة بمجموع مواقع شركة)
على  وكذا  العالم،  في  املتواجدة   »INTERTEK( LABTEST( SARL»

مستوى النقط الحدودية املغربية.

املادة الثالثة

.«MA(I05«(:(رقم تعريف الشركة هو

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ق ار لوزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبمث)

العلمي،)الناطق ال سمي باسم الحكوحة رقم) ).710 )صادر)

بعض) بتمديد  يونيو) )1)() ( 1(   00( شوال) حن  ((1 في)

املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا، نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة املركزية ملعالجة ملفات  اللجنة   وعلى محضر اجتماعي 

بين الشهادات املنعقدين بتاريخ)5)أكتوبر و22)نوفمبر)2018،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)

مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

–(Certificat( d’enseignement( secondaire( supérieur(
»(enseignement( général,( section( :( d’enseignement( :(
transition«,( délivré( par( le( ministère( de( la( Communauté(
française(de(Belgique.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من شوال)1442 )10)يونيو)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق ار لوزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبمث)

العلمي،)الناطق ال سمي باسم الحكوحة رقم) ).715 )صادر)

بعض) بتمديد  يونيو) )1)() ( 1(   00( شوال) حن  ((1 في)

املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا، نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)ديسمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)

مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

–(Certificat( de( fin( d’études( secondaires,( délivré( par( le(
ministère(de(l’instruction(populaire(de(la(RSS(d’Ukraine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من شوال)1442 )10)يونيو)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق ار لوزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبمث)

العلمي،)الناطق ال سمي باسم الحكوحة رقم) ). 85 )صادر)

في)7 )حن ذي القعدة))00  )8))يونيو) )1)()بتمديد بعض)

املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا، نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة الخدمات)-)مسلك)

التسيير واإلدارة«،)الشهادة التالية):

–(Certificat( d’enseignement( secondaire( supérieur(
»enseignement( professionnel,( section( de( qualification,(
subdivision(:(auxiliaire(administratif(et(d’accueil«,(délivré(
par(la(Communauté(française(de(Belgique.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1442 )28)يونيو)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق ار لوزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبمث)

العلمي،)الناطق ال سمي باسم الحكوحة رقم) ).)85 )صادر)

في)7 )حن ذي القعدة))00  )8))يونيو) )1)()بتمديد بعض)

املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001(،)بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا، نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)

مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

–(Diploma,(délivré(par(Saint(Xavier(high(school(-(Cincinnati(- 
Ohio(-(U.S.A.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1442 )28)يونيو)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ). 17 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(industriel(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme( de( master( sciences,( technologies,( santé, 
mention( :( sciences( pour( l’ingénieur,( spécialité( :( génie(
industriel,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de 
Strasbourg(-(France(-(le(21(janvier(2015,(assorti(du(diplôme(
de(licence(sciences,(technologies,(santé,(mention(:(physique(
et(sciences(pour(l’ingénieur,(préparé(et(délivré(au(siège(de(
la(même(université(-(le(6(mars(2012,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).)17 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في) التالية  الشهادة  والتقنيات،) العلوم  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Génie(électrique

- شهادة الليسانس في امليدان : علوم وتكنولوجيا، الفرع : هندسة 

كلية  من  املسلمة  عام  تقني  إلكترو   : التخصص  كهربائية، 

التكنولوجيا، قسم : الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة طاهري 

محمد بشار - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتاريخ 

21 يونيو 2015، وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)
 رقم) ).م17 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
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 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( mathématiques,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( l’Université( de( Cergy-Pontoise( )membre( de( la(
communauté( d’universités( et( établissements( Université(
Paris( -( Seine(( -( Ecole( internationale( sciences( traitement(
de(l’information(-(France(-( le(19(décembre(2019,(assorti(
du( diplôme( de( licence( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( mathématiques,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( la( même( université,( au( titre( de( l’année( universitaire(
2016-2017,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)
 رقم) ).170 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
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 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(électrique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

هندسة   : الفرع  وتكنولوجيا،  علوم   : امليدان  في  املاستر  - شهادة 

كلية  من  املسلمة  كهربائية  شبكات   : التخصص  كهربائية، 

التكنولوجيا، قسم : الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة طاهري 

محمد بشار - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتاريخ 

22 يونيو 2017 مشفوعة بشهادة الليسانس في امليدان : علوم 

وتكنولوجيا، الفرع : هندسة كهربائية، التخصص : إلكترو تقني 

عام املسلمة من نفس الجامعة، بتاريخ 21 يونيو 2015، وبشهادة 

البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).175 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Photonique,( image(et(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

: cybernétique

–(Diplôme(d’études(approfondies(en(photonique,(image(et(
cybernétique,(préparé(et(délivré(au(siège(de( l’Université(
Strasbourg(1(-(France(-(le(11(avril(2006,

الفيزيائية،) العلوم  في  العلوم  في  اإلجازة  بشهادة   مشفوعة 

تخصص):)الفيزياء)املسلمة من كلية العلوم بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).176 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

–(Diplôme( de( master( sciences,( technologies,( santé, 

à(finalité(professionnelle,(mention(:(génie(civil,(spécialité(: 

travaux(publics(et(maritimes,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(l’Université(de(Nantes(-(France(-(le(19(novembre(2010.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).177 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Mathématiques(de(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

: l’ingénierie

–(Philosophiae(doctor()Ph.D((en(mathématiques,(option((:(

mathématiques( de( l’ingénieur,( préparé( et( délivré( au(
siège(de( l’Université(de(Montréal-Ecole(polytechnique( -(
Canada(-(le(11(février(2020,

 Ingénierie(logicielle(:(مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة،)مسلك
والتقنيات) العلوم  كلية  من  املسلم  (et( intégration( des( systèmes

باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).178 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Degree( M.SC.( master( of( science( business( consulting(
of( computer( science,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
Hochschule( Furtwangen( University( -( Allemagne( - 
le(11(février(2020,

مشفوعة بشهادة باكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة)

األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)
 رقم) ).171 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Géologie(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

–(Diplôme(de(doctorat(en(géologie,(préparé(et(délivré(au(
siège(de(l’Université(de(Tunis(II(-(Faculté(des(sciences(de(
Tunis(-(Tunisie(-(le(23(décembre(1998,(assorti(du(diplôme(
d’études(approfondies(de(géologie()option(:(dynamique(et(
ressources(des(bassins(sédimentaires(,(préparé(et(délivré(
au(siège(de(l’Université(de(Tunis(II(-(Faculté(des(sciences(
de(Tunis(-(Tunisie(-(le(3(novembre(1994(et(du(diplôme(de(
licence(biologie-géologie()BG(,(délivré(par(la(Faculté(des(
sciences(-(Dhar(El(Mahraz(-(Fès.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)

 رقم) ).181 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

–(Diplôme(de(doctorat(en(informatique,(préparé(au(sein(de(

l’Université(Paris(13(-(Comue(Université(Sorbonne(Paris(

Cité(-(France(-(le(11(juin(2019,

مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة،)تخصص):)هندسة اإلعالميات)

املسلم من املدرسة الحسنية لألشغال العمومية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار للوزي  املنتدب لدى وزي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبمث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبمث العلمي)
 رقم) ). 18 )صادر في)8)ذي الحجة))00  )1 )يوليو) )1)) 

بتمديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

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 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)يونيو)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences(de(l’eau(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences( de( l’eau,( préparé( et( délivré( au( siège(
de(l’Université(de(Montpellier(-(Université(Montpellier(III(
Institut( national( d’études( supérieures( agronomiques( de(
Montpellier( supagro( -( Institut(des( sciences(et( industries(
du(vivant(et(de(l’environnement(-(agroparitech(-(France(-(
le(16(décembre(2019,

جيولوجيا) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 
املوارد املعدنية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات)-)جليز)-)مراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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)حق ر لوزي  التجهيز والنقل و اللوجي تيك واملاء)رقم) ). 5 )صادر في)7 )حن رحضان))00  )1م)غب يل) )1)()بتغيير وتتميم)
حق ر وزي  التجهيز والنقل واللوجي تيك واملاء)رقم)1).501 )الصادر في)7 )حن شوال) 00  )1)يونيو)1)1)()بالتخلي عن)

حلكية الق9ع األرضية الالزحة لبناء)ال9 يق ال يار ال ابط بين ج سيف والناضور حن ن.ك.)111+1)إلى ن.ك)56+111 

بإقليم ج سيف.

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)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى مقرر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)رقم)1549.20)الصادر في)17)من شوال)1441 )9)يونيو)2020()بالتخلي)

 56+000 إلى ن.ك) (0+000 الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك.) عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء)

)مقطع إقليم جرسيف()بإقليم جرسيف)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من مقرر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)املشار إليه أعاله رقم)1549.20 

الصادر في)17)من شعبان)1441 )9)يونيو)2020():

»املادة األولى.)-)يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء)الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور).........................

»..............................................................................................)امللحق بأصل هذا املقرر):

أسماء املالك أو املفروض أنه املالك وعناوينهماملراجع العقاريةرقم القطعة األرضية
مساحتها

مالحظات
هآرس

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

17..........................................................................................................910502.....................................

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

ورثة محمد إيكن أبركان، دوار ابرحوتين أكنات، جماعة غير محفظة394
الصاكة إقليم جرسيف

أرض فارغة270700

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

عمرو حدوثي بن يعقوب، دوار سهب اسمغان، جماعة .............................454
صاكة قيادة صاكة إقليم جرسيف

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

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

ورثة محند عالل وورثة أحمد عالل، دوار حا�ضي وانزكا، غير محفظة619
جماعة صاكة، قيادة صاكة، إقليم جرسيف

أرض فارغة183400

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية.-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة
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نصوص عاحة

  00( الحجة) ذي  حن  ( 6 صادرفي) 5م1.1).)) رقم) ح سو0 

رقم) 77.55.)  امل سو0  وتتميم  بتغيير  )7))يوليو) )1)()

بتمديد) () 177 غكتوب ) (0( 17م   شوال) حن  ((1 بتاريخ)

- التقاعد) رواتب  ملنح  الجماعي  النظا0  ت9بيق   كيفيات 

)النظا0 العا0.

رئيس الحكومة.

من (20 في) الصادر  (2.77.551 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 

شوال)1397 )4)أكتوبر)1977()بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي)

ملنح رواتب التقاعد)-)النظام العام،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)؛

ذي) من  (13 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

القعدة)1442 )24)يونيو)2021(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

20)و23)و30  تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات الفصول)

و33)و34)و36)و37)و44)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.77.551 

الصادر في)20)من شوال)1397 )4)أكتوبر)1977():

»الفصل)20.)-)إن طلب إبرام التأمين االختياري)...............،)خالل)

املنخرط) )60()شهرا املوالية للتاريخ الذي ينتهي فيه انتماء) »الستين)

»إلى هذا النظام.«

»الفصل)23.)-)إن واجب االنخراط).........................)عند انتهاء)أجله)

»أو قبل أوانه يقدر على أساس):

»أ()مقادير)................................................)ملنح رواتب التقاعد)؛

»ب()مبلغ األجرة).............................................)بمثابة قانون.

»أما األجرة املذكورة)...................................)على أساس نسبة إعادة)

»التقييم السنوي للنظام،)كما هي محددة في الفصل)35)أدناه.

 »ويبلغ املبلغ الجديد لواجب االنخراط إلى املعني باألمر بجميع)

»الوسائل املالئمة خالل الشهر املوالي)......................)استوجب تغييره.«

»الفصل)30.)-)يعتبر املشغل املنضم)..................................)عاتقه.

»ويلزم املنضم بأن):

»-)يصرح).........................................................)مؤسسة النظام)؛

»-)يوجه)...................................................................)املقصودة)؛

-)يدفع)......................................................................)على عاتقه)؛

»- ُيرفق دفعات واجبات االنخراط التي تتم لحساب النظام الجماعي 
»ملنح رواتب التقاعد، باإلثباتات الالزمة وفق النموذج الذي يضعه 

»النظام لهذا الغرض رهن إشارته؛

»-)يوضح في بيان واجبات االنخراط عن ثالثة أشهر):

»•)األسماء)............................................................«

)الباقي دون تغيير(

االستفادة املبك ة حن املعاش وتأجيلها

(................................. يترتب عن االستفادة املبكرة) (- (.33 »الفصل)
»مدة االنتفاع.

»ويحدد التخفيض املذكور بنسبة)0,5)%)عن كل شهر)..................)
»تقل عن شهر.

.........................................)ال يمكن أن يتجاوز) »على أن التخفيض)
من مبلغ معاش التقاعد العادي اإلجمالي أو معاش التقاعد) (% (30»

»النسبي اإلجمالي.«

»الفصل)34.)-)تترتب عن تأجيل)..............................)تقاعده.

عن كل شهر من أشهر تأجيل) (% (0,5 »وتبلغ نسبة هذه الزيادة)
».............................)سنوات األولى من تأجيل االستفادة.«

»الفصل)36.)-)إن مبلغ املعاش السنوي املؤدى)..............................)
»الحق في املعاش.

التقييم) إعادة  لنسبة  وفقا  التالية  (............. ذلك) بعد  »ويراجع 
»السنوي للنظام املحددة في الفصل)35)أعاله.

»وتبلغ النسبة املذكورة وكذا سقف األجرة السنوية املحددة على)
»أساسه واجبات انخراط املأجورين ومساهمات أرباب العمل عمال)
من الظهير الشريف بمثابة قانون املشار إليه) (17 »بأحكام الفصل)
«أعاله رقم)1.77.216،)املطبقين ابتداء)من فاتح ينايرمن كل سنة،)إلى)

«علم املعنيين باألمر بجميع الوسائل املالئمة.

»ويتضمن التبليغ).............................................................«

)الباقي دون تغيير(

نظا0 حوظفي اإلدارات العاحة
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»الفصل)37.-)ال يمكن أبدا أن يقل)..................................................)

»القواعد املبينة بعده.

(............................... األموال) رؤوس  تكوين  إيراد  تقدير  »يباشر 

»بتطبيق القواعد التقنية للتعاريف التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية)

»املكلفة باملالية.

نسبة) (........................ األموال) رؤوس  تكوين  إيراد  »يعادل 

»التحويل.«

»الفصل)44.)-)إن التعويضات التي يضمنها)...........................)وفاته.

»ويحدد تاريخ الشروع في االستفادة من التعويضات كما يلي):

»-)عند بلوغ).............................................................)راتب التقاعد)؛

»-ابتداء)من)...............................................................)عن الزمانة)؛

»-)ابتداء)من).........................................................)عن الوفاة.

»يعمل بالتعويضات في حالة االستفادة املبكرة من املعاش ابتداء)

»من):

» - اليوم املوالي لتاربخ الحذف من األسالك، عندما يكون الطلب 

»قد أودع لدى النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد داخل أجل 

«ثالثة أشهر ابتداء من التاريخ املذكور ؛

» - اليوم األول من الشهر الذي أودع خالله الطلب لدى النظام 

»الجماعي ملنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد 

«انصرام األجل املذكور.

»وفي حالة تأجيل االستفادة من املعاش،)يعمل بالتعويضات ابتداء)

»من اليوم األول من الشهراملوالي لتاريخ انتهاء)مدة التأجيل املطلوبة.

إما مباشرة أو عن طريق املشغل،) »يجوز للمنخرط أن يطلب،)

»االستفادة املبكرة من املعاش أو تأجيل االستفادة من املعاش.«

)املادة الثانية

من املرسوم السالف الذكر) و67) (35 تنسخ مقتضيات الفصلين)

رقم)2.77.551)وتعوض كما يلي:

تعادل أجرة النظام السنوية املتوسطة عن سنة) (- (.35 »الفصل)

لجميع) املمنوحة  السنوية  األجور  مجموع  قسمة  حاصل  »معينة 

»املنخرطين في النظام املبينة في التصريحات التي قدمها املنضمون)

بها) املصرح  الخدمات  السابقة على مجموع مدد  السنوات  »برسم 

»املطابقة،)وذلك بعد تصحيح التناقضات واالختالالت املحتملة التي)

أما فترات الخدمات التي تقل عن) »يمكن أن تعتري هذه التصاريح.)

«سنة واحدة فتعتبر على أساس قيمها الحقيقية سواء)من حيث مدتها)

«أو من حيث األجور املرتبطة بها.

)9.000,00()أجرة النظام السنوية) »وتحدد في تسعة آالف درهم)

»املتوسطة املعمول بها خالل السنة األولى من تطبيق النظام الجماعي)

»ملنح رواتب التقاعد.

)2/3()نسبة) »)تحدد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام في ثلثي)

»تطور أجرة النظام السنوية املتوسطة برسم السنة املعنية،)ويحدد)

»أقصاها في نسبة تطور الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك من)

غير أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام ال يمكن) »نفس السنة.)

»أن تقل عن الصفر)0(.

»إن الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك املعتمد في تحديد)

»نسبة إعادة التقييم املشار إليها أعاله هو الذي يتم تهييئه وفق أحكام)

»النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املعدل) للمنخرط  العملية  للحياة  املتوسطة  األجرة  »وتساوي 

»الحسابي لألجور السنوية املتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط)

»املأجورين واملساهمات القارة املسجلة في الدفتر الفردي والتي يتم)

املعتمدة) للنظام  السنوي  التقييم  إعادة  نسب  بتطبيق  »تصحيحها 

»في كل سنة من سنوات الخدمات الفعلية إلى غاية سنة وجوب أداء)

»الحقوق.«

»الفصل)67.)-)تستخدم موارد النظام العام في شكل):

الشركة) تضمنها  أو  الدولة  وتضمنها  تصدرها  التي  القيم  (- (1»

«الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة املحدثة بالقانون رقم)36.20)؛

«2)-)مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي ملنح رواتب)

»التقاعد املفتوحة لدى صندوق اإليداع والتدبير)؛

الخاضعة) الجماعي  التوظيف  هيئات  عن  سندات صادرة  (- (3»

»للتشريع الجاري به العمل)؛

سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة) (- (4  »

»املغربية لسوق الرساميل)؛

شهادات اإليداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة) (- (5»

»الخاضعة ألحكام القانون رقم)35.94)املتعلق ببعض سندات الديون)

»القابلة للتداول)؛

سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من املستثمرين) (- (6»

»املؤهلين،)طبقا ألحكام املادة)3)من القانون رقم)44.12)املتعلق بدعوة)

»الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية)

»والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها)؛

«7)-)األسهم ا ملسعرة في بورصة القيم)؛

 33.06 القانون رقم) الخاضعة ألحكام  الصكوك  شهادات  (- (8»

»املتعلق بتسنيد األصول)؛
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الخاضعة) للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صناديق  سندات  (- (9»

»للقانون السالف الذكر رقم)33.06)؛

«10)-)األسهم غير ا ملسعرة في بورصة القيم)؛

«11)-))عقارات وحصص وأسهم الشركات العقاربة)؛

«12)-)أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

بمثابة قانون) الظهير الشريف  من  (40 الفصل) »تطبيقا ألحكام 

«املشار إليه أعاله رقم)1.77.216،)تحدث لدى لجنة التسيير املنصوص)

«عليها في الفصل)45)من الظهير الشريف بمثابة قانون املذكور،)لجنة)

«توجيه ولجنة استثمار.

»تكلف لجنة التوجيه بوضع املخططات االستراتيجية لتحصيص)

»األصول تأخذ بعين االعتبار التزامات وموارد النظام.

»وتقرر لجنة االستثمار في التوظيفات املشار إليها في البنود)6)و10 

و12)من هذا الفصل في إطار األسقف املحددة من لدن لجنة) »و11)

»التوجيه املذكورة.«

املادة الثالثة

املكرر) (6 بالفصل) (2.77.551 يتمم املرسوم السالف الذكر رقم)

اآلتي):

 »الفصل)6)املكرر.)-)يضع النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد رهن)

الوسائل) جميع  عبر  واملستفيدين،) واملنخرطين  املنضمين  »إشارة 

»املالئمة،)املعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام.

 »عالوة على ذلك،)يجب على النظام أن يبلغ،)بجميع الوسائل املالئمة،)

»املعلومات السالفة الذكر إلى املنضمين واملنخرطين واملستفيدين،)

«بناًء)على طلبهم،)في أجل ال يتجاوز ثالثين))30()يوًما من تاريخ توصل)

«النظام بالطلب.

»يمكن أن يتم تبادل املعطيات والوثائق بين النظام واملنضمين)

للنظام) اإللكترونية  املنصة  طريق  عن  واملستفيدين  »واملنخرطين 

»الجماعي ملنح رواتب التقاعد املوضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض،)

النصوص) بموجب  املحددة  والكيفيات  الشروط  وفق  »وذلك 

املتعلق) (09.08 »التشريعية الجاري بها العمل،)ال سيما القانون رقم)

الطابع) ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  »بحماية 

واإلطار املحدد من طرف النظام الجماعي ملنح رواتب) »الشخ�ضي،)

»التقاعد.«

)املادة الرابعة

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) )يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

  00( الحجة) ذي  حن  ( 6 في) صادر  6م1.1).)) رقم)  ح سو0 

 (.1(.1(7 رقم) امل سو0  وتتميم  بتغيير  يوليو) )1)() ((7(

بتمديد) م11 () يناي ) (7( م 0   رجب) حن  م ) في) الصادر 

- التقاعد) رواتب  ملنح  الجماعي  النظا0  ت9بيق   إج اءات 

النظا0 التكميلي.

رئيس الحكومة.

من) (13 في) الصادر  (2.92.927 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 

رجب)1413 )7)يناير)1993()بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي)

ملنح رواتب التقاعد)-)النظام التكميلي،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)؛

ذي) من  (13 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

القعدة)1442 )24)يونيو)2021(.

رسم ما يلي):

املادة األولى

7)و25)و28)و32  تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد)

الصادر في) (2.92.927 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم) و36) و35)

13)من رجب)1413 )7)يناير)1993():

يعتبر املشغل املنضم إلى النظام الجماعي ملنح رواتب) (- (.7 »املادة)

»التقاعد مدينا لهذا النظام باالشتراكات)..........................)على كاهله.

»ويجب على املشغل بعد انضمامه):

»أ()أن يصرح).........................................................)على النظام)؛

»ب()أن يوجه).............................................................)املقصود)؛

»ج()أن يدفع)...............................................................)على عاتقه)؛
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»د()أن ُيرفق دفعات االشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي)

باإلثباتات الالزمة وفق النموذج الذي يضعه) »ملنح رواتب التقاعد،)

»النظام لهذا الغرض رهن إشارته)؛

»ه()أن يبين في اإلقرار الربع سنوي باالشتراكات):

»-)األجور)............................................................................«

)الباقي دون تغيير(

(....... يجب أن يوجه طلب إبرام التأمين االختياري) (-.25 »املادة)

»مشغل منضم خالل الستين))60()شهرا املوالية للتاريخ الذي انتهى)

»فيه خضوع املنخرط إلى هذا النظام.«

سنوي) الربع  أو  الشهري  االشتراك  يحسب  (-.28 »املادة)

األجل أو قبل) «بحسب اختيار املؤمن له املدفوع نقدا وعند انتهاء)

«أوانه،)على أساس):

»أ()سعري)...............................................................)املادة)6)أعاله)؛

»ب()شطر)..................................................................)هذا النظام.

»ويعاد تقييم شطر املرتب أو األجرة املذكور كل سنة باعتبار)

«سعر الزيادة في األجرة املرجعية كما هو محدد في املادة)53)بعده.

»ويبلغ مبلغ االشتراك الجديد إلى املعني باألمر بجميع الوسائل)

»املالئمة خالل الشهر املوالي للشروع في العمل بالتدبير الذي استوجب)

»تغييره.«

»املادة)32.-)تمنح التعويضات التي يضمنها)..............)في حالة وفاته.

»ويحدد تاريخ الشروع في التمتع بالتعويضات على النحو التالي):

»-)عند بلوغ).....................................................)بستين))60()عاما)؛

»-)ابتداء)من)...........................................................)عن الزمانة)؛

»-)في تاريخ)...............................................................)عن الوفاة.

»يعمل بالتعويضات في حالة االستفادة املبكرة من املعاش ابتداء)

»)من):

»- اليوم املوالي لتاريخ الحذف من األسالك، عندما يكون الطلب قد 

»أودع لدى النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد داخل أجل ثالثة 

»أشهر ابتداء من التاريخ املذكور؛

»- اليوم األول من الشهر الذي أودع خالله الطلب لدى النظام 

»الجماعي ملنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد 

»انصرام األجل املذكور.

»وفي حالة تأجيل االستفادة من املعاش،)يعمل بالتعويضات ابتداء)

»من اليوم األول من الشهر املوالي للتاريخ الذي تنتهي فيه مدة التأجيل)

«املطلوبة.

إما مباشرة أو عن طريق املشغل،) »يجوز للمنخرط أن يطلب،)

»االستفادة املبكرة من املعاش أو تأجيل االستفادة من املعاش.

طبقا) النظام،) هذا  يضمنها  التي  التعويضات  تقييم  إعادة  »يتم 

من املرسوم) (35 »لنسبة إعادة التقييم السنوي املحددة في الفصل)

()1977 أكتوير) (4(  1397 من شوال) (20 الصادرفي) »رقم)2.77.551)

»بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد)-)النظام)

»العام،)كما وقع تغييره وتتميمه.«

»املادة)35.-)يصفى معاش التقاعد عند بلوغ املعني باألمر ستين))60()

»سنة من العمر،)إال أنه يمكن تصفيته بصورة مبكرة).......................،)

»وفي هذه الحالة يخصص ملجموع نقط التقاعد معامل تخفيض محدد)

»في نسبة)0,5)%)عن كل شهر من أشهر االستفادة املبكرة من املعاش،)

»وتعد بمثابة شهر كامل كل مدة لالستفادة املبكرة من املعاش تقل)

»عن شهر.«

في) تتمثل  (................... االستفادة) تأجيل  عن  تترتب  (-.36 »املادة)

0,5)%)عن كل شهر من أشهر تأجيل) »تطبيق معامل محدد في نسبة)

»االستفادة من املعاش،)على أن هذه الزيادة ال تمنح إال عن سنوات)

»التأجيل الخمس األولى.«

املادة الثانية

تنسخ مقتضيات املواد)53)و54)و56)من املرسوم السالف الذكر)

رقم)2.92.927)وتعوض كما يلي):

من فاتح يناير) تحدد قيمة األجرة املرجعية ابتداء) (- (.53 »املادة)

4,163،)وتراجع هذه القيمة،)بعد ذلك،)سنويا وفق نفس) «2022)في)

»شروط إعادة التقييم السنوي للنظام املنصوص عليها في الفصل)35 

»من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.77.551.»

»املادة)54.)-)تحدد قيمة نقطة التقاعد ابتداء)من فاتح يناير)2022 

»في)0,333.)وتراجع هذه القيمة،)بعد ذلك،)سنويا وفق نفس شروط)

»مراجعة قيمة األجرة املرجعية املنصوص عليها في املادة)53)أعاله.«

»املادة)56.)-)تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل):

الشركة) تضمنها  أو  الدولة  وتضمنها  تصدرها  التي  القيم  (- (1»

«الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة املحدثة بالقانون رقم)36.20)؛

«2)-)مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي ملنح رواتب)

»التقاعد املفتوحة لدى صندوق اإليداع والتدبير)؛
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الخاضعة) الجماعي  التوظيف  هيئات  عن  سندات صادرة  (- (3»

»للتشريع الجاري به العمل)؛

الهيئة) تأشيرة  على  إصدارها  التي حصل  القرض  سندات  (- (4»

»املغربية لسوق الرساميل)؛

شهادات اإليداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة) (- (5»

»الخاضعة ألحكام القانون رقم)35.94)املتعلق ببعض سندات الديون)

»القابلة للتداول)؛

سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من املستثمرين) (- (6»

»املؤهلين،)طبقا ألحكام املادة)3)من القانون رقم)44.12)املتعلق بدعوة)

»الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية)

»والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها)؛

«7)-)األسهم ا ملسعرة في بورصة القيم)؛

 33.06 القانون رقم) الخاضعة ألحكام  الصكوك  شهادات  (- (8»

»املتعلق بتسنيد األصول)؛

الخاضعة) للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صناديق  سندات  (- (9»

»للقانون السالف الذكر رقم)33.06)؛

«10)-)األسهم غير ا ملسعرة في بورصة القيم)؛

«11)-))عقارات وحصص وأسهم الشركات العقاربة)؛

«12)-)أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

بمثابة قانون) الظهير الشريف  من  (40 الفصل) »تطبيقا ألحكام 

«املشار إليه أعاله رقم)1.77.216 :

»- تكلف لجنة التوجيه املنصوص عليها في الفصل 67 من املرسوم 

»املشار إليه أعاله رقم 2.77.551 بوضع املخططات االستراتيجية 

»لتحصيص األصول ؛

»- وتقرر لجنة االستثمار، املنصوص عليها في الفصل املذكور، في 

»التوظيفات املشار إليها في البنود 6 و10 و11 و12 أعاله في إطار 

»األسقف املحددة من لدن لجنة التوجيه السالفة الذكر.«

املادة الثالثة

املكررة) (12 باملادة) (2.92.927 يتمم املرسوم السالف الذكر رقم)

اآلتية):

التقاعد) رواتب  ملنح  الجماعي  النظام  يضع  املكررة.-) (12 »املادة)

»رهن إشارة املنضمين واملنخرطين واملستفيدين،)عبر جميع الوسائل)

»املالئمة،املعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام.

الوسائل) بجميع  يبلغ،) أن  النظام  على  يجب  ذلك،) على  »عالوة 

واملنخرطين) املنضمين  إلى  الذكر  السالفة  املعلومات  »املالئمة،)

يوًما) ()30( في أجل ال يتجاوز ثالثين) على طلبهم،) بناًء) »واملستفيدين،)

»من تاريخ توصل النظام بالطلب.

»يمكن أن يتم تبادل املعطيات والوثائق بين النظام واملنضمين)

للنظام) اإللكترونية  املنصة  طريق  عن  واملستفيدين  »واملنخرطين 

»الجماعي ملنح رواتب التقاعد املوضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض،)

النصوص) بموجب  املحددة  والكيفيات  الشروط  وفق  »وذلك 

املتعلق) (09.08 »التشريعية الجاري بها العمل،)ال سيما القانون رقم)

الطابع) ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  »بحماية 

واإلطار املحدد من طرف النظام الجماعي ملنح رواتب) »الشخ�ضي،)

»التقاعد.«

املادة الرابعة

الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص خاصة

املحكمة الدستورية

  00( الحجة) ذي  حن  ((6 في) صادر  ((.( .75 رقم)  ح سو0 

بتمديد حبلغ التعويض الخاص الذي) غأ 19) )1)() (6(

املحكمة الدستورية عند انتهاء) ي تفيد حنه رئي1 وغعضاء)

حهاحهم.

رئيس الحكومة.

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

بتاريخ (1.14.139  الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()وال سيما املادة)15)منه)؛
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ذي من  (16 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

الحجة)1442 )27)يوليو)2021(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

15)من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله) تطبيقا ألحكام املادة)

رقم)066.13،)يحدد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس)

املبلغ) مرات  (10 في) مامهم  انتهاء) عند  الدستورية  املحكمة  وأعضاء)

الفقرة) أحكام  بموجب  باألمر  للمعنيين  املخول  للتعويض  الشهري 

األولى من املادة)15)السالفة الذكر.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

من تاريخ) ويعمل به ابتداء) وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

تنصيب املحكمة الدستورية.

وحرر بالرباط في)26)من ذي الحجة)1442 )6)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 00( رحضان) (1 في) صادر  ق/ )) )م/) املناف ة عدد)  ق ار ملجل1 
))))غب يل) )1)()يق�سي بتغيير وتتميم النظا0 الداخلي ملجل1)

املناف ة.

مجلس املنافسة،

بناء)على النظام الداخلي ملجلس املنافسة املصادق عليه من قبل)
املجلس في دورته العادية األولى املنعقدة بتاريخ)8)جمادى الثانية)1440 
بتاريخ) (6791 واملنشور بالجريدة الرسمية عدد) ()2019 فبراير) (14(

27)من شوال)1440))فاتح يوليو)2019(،)وال سيما املادة)61)منه؛

على اجتماعات اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي) وبناء)
ملجلس املنافسة،

العادية) دورته  في  املنافسة  ملجلس  العامة  الجلسة  على  وبناء)
املنعقدة بتاريخ)9)رمضان)1442)22)أبريل)2021(؛

للجلسة) القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 
العامة ملجلس املنافسة طبقا ملا هو منصوص عليه بمقتضيات املادة)

14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة؛

وبعد تقديم السيد عبد الغني اسنينة منسق أشغال اللجنة الخاصة)
املكلفة بمراجعة النظام الداخلي ملجلس املنافسة للتقرير املتضمن)
للخالصات والتوصيات واملناقشات التي خلصت إليها اللجنة املذكورة)
بشأن التعديالت املراد إدخالها على النظام الداخلي ملجلس املنافسة،

أصدر القرار التالي):

املادة األولى

الداخلي) النظام  اآلتي مقتضيات مدخل  النحو  تغير وتتمم على 
ملجلس املنافسة و أحكام املواد)5)و6)و)7و9)و)10)و)11)و)12)و)14)و18 
و19)و20)و21)و22)و23)و24))الفقرة األولى()و25)و26)و27)و28)و29 
و30)و31)و33)و34)و35)و36)و37)و38)و39)و45)و50)و51)و52)و55 

و56)و59)و60)و61)وعنوان الفرع الثالث من الباب الثاني منه.

»املدخل):

»طبقا لدستور اململكة)؛)

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) »بناء)
 1435 رمضان) (2 ( بتاريخ) (1.14.117 »بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

«)30)يونيو)2014()وال سيما املادة)21)منه)؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  »وعلى 
»الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ))2)رمضان)1435 

«)30)يونيو)2014()؛

»واملرسوم رقم)2.14.652)الصادر في)8)صفر)1436))فاتح ديسمبر)2014()

»بتطبيق القانون رقم))104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة)؛

 1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) »واملرسوم 

«)4)يونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)5.)-)يشرف رئيس املجلس،)املشار إليه الحقا بالرئيس،)على)

وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير) »جميع مصالح املجلس،)

»الالزمة لحسن سير أجھزته.

املهام املخولة له بموجب النصوص) في هذا الصدد،) »ويمارس،)

»القانونية التشريعية والتنظيمية أعاله.

»ويقوم أساسا بما يلي):

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

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

» - إصدار القرارات املثبتة لتنازل األطراف عن اإلحاالت التنازعية 

»وفقا ملا تنص عليه الفقرة األخيرة من املادة 26 من القانون املشار 

»إليه أعاله رقم 104.12 ؛

»-)خلق الفروع).......................................................

» - تبليغ رئيس الحكومة، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 20.13، 

»بحدث وفاة عضو أو طلب استقالته أو موجبات إعفائه؛

»)-)دعوة اللجنة الدائمة).......................................................

»)-)اقتراح جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس؛

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

»- عرض .............................................. على موافقة أعضاء املجلس 

»بعد مناقشته؛

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

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

»وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس بتعيين)

»منه في القيام باملهام التي يكلفه بها).«

»املادة)6.)-)يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات)

»واملعلومات مع هيئات التقنين القطاعية.«

حجل1 املناف ة
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»املادة)7.)-)يمكن للرئيس)...................................................................

»يسهر الرئيس على)............................................................................

املجلس مشاريع االنخراطات واالتفاقيات) »يبلغ الرئيس أعضاء)

»والشراكات املزمع إبرامها إلبداء)وجهات نظرهم بخصوص مضمونها)

»داخل أجل معين يحدده في رسالة التبليغ.

»ويخبر الرئيس الجلسة العامة)..............................)واملادتين)5)و6.»

»املادة)9.)-)يترأس أحد نواب الرئيس اجتماعات الجلسات العامة)

نيابة عنه وبتعيين منه في حالة تغيبه أو تعذر) اللجنة الدائمة  »أو 

»حضوره.

»في حالة شغور منصب الرئيس،)يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب)

يتولى) »للرئيس،)وفي حالة تساوي نواب الرئيس من حيث األقدمية،)

»هذه املهام أكبر نواب الرئيس سنا.«

»املادة)11.)-)إضافة إلى املهام املنصوص عليها قانونا،)يقوم نواب)

»الرئيس)...................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفرع)3 

»األعضاء)امل تشارون للمجل1

»املادة)12.)-)إضافة إلى الرئيس ونوابه،)يتألف املجلس من ثمانية)

»أعضاء)مستشارين يشاركون بصفة شخصية في أشغال ومناقشات)

»ومداوالت املجلس واتخاذ قراراته،)وال يمكن أن ينيبوا عنهم غيرهم.«

-)يجب على األعضاء)املستشارين للمجلس أن يكونوا)) (.14 »املادة)

»...........................)بالفروع).«

»املادة)18.)-)تطبيقا ملقتضيات)..............................................)أو فرع)

»من فروعه.

»جميع القرارات التي تصدر باسم املجلس،)سواء)في جلسة عامة)

يشار فيها وجوبا إلى الجهاز التداولي الذي) »أو لجنة دائمة أو فرع،)

بعد) مباشرة  بتوقيعاتهم  تذييلها  ويتم  أعضائها  وأسماء) »أصدرها 

»االنتهاء)من عملية التصويت.

»املادة)19.)-)تتألف)......................................................)املستشارين.

»يجوز لألمين العام أو املقرر العام أو املقرر العام املساعد أو)

»املقرر املكلف بامللف أو جميعهم حضور الجلسة العامة.

»وال يجوز ألي منهم حضور مداوالت املجلس.

»ويجوز للمقرر املكلف بامللف وحده،)بطلب من املجلس،)حضور)

»املداوالت دون صوت تقريري.

يعقد املجلس جلساته العامة إحدى عشر مرة في) (- (.20 »املادة)

»السنة،)وذلك يوم الخميس األخير من كل شهر،)ما لم يصادف التاريخ)

آخر) تاريخا  الرئيس  يحدد  الحالة  هذه  وفي  عطلة،) يوم  »املذكور 

»لالجتماع خالل نفس الشهر.)

»تتداول الجلسة العامة وتقرر فيما يلي):

طلبات الرأي والتي تسند إلى لجنة خاصة مكونة من ثالثة) (- (1»

قبل) من  أشغالها  ومنسق  أعضائها  تعيين  يتم  األقل،) على  »أعضاء)

»الرئيس؛

-)اإلحاالت التنازعية التي تقرر اللجنة الدائمة أنها مستوفية) (2»

»لشروط القبول)؛

«3)-)التركيزات االقتصادية في إحدى الحاالت التالية):

املعنية  لألطراف  اإلضافي  التراكمي  املعامالت  رقم  تجاوز  إذا   -  «

«30% ؛

» - إذا كانت األطراف املعنية ستحقق بعد إنجاز العملية حصة 

»سوق تتجاوز 40% ؛ 

» - إذا كانت األطراف املعنية تتوفر قبل إنجاز العملية على حصة 

»سوق تعادل أو تفوق %40. 

املكلف) الفرع  إلى  بإعداده  يعهد  والذي  السنوي  التقرير  (- (4»

»بالتقرير السنوي وفقا ملقتضيات املادة)34))أدناه.)

«5)-)ميزانية املجلس،

«6)-)الدراسات املنجزة في شكل إحاالت ذاتية.)

»وباإلضافة إلى النقط املسجلة في جدول أعمالها):

» - تخصص الجلسة العامة املنعقدة خالل شهر أبريل لدراسة 

»مشروع التقرير السنوي للمجلس ؛

»-)تخصص)............................................................)ميزانية املجلس.

»يمكن لكل هاته)....................................)أو أغلبية أعضاء)املجلس،

»يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد دورات)

»أخرى خالل نفس السنة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من)

»الرئيس أو بطلب من أغلبية األعضاء.«

»املادة)21.)-)يحدد الرئيس)...........................)ويقترح جدول أعمالها.
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.»يجوز ألي عضو من أعضاء)املجلس،)عرض نقطة أو عدة نقط)

»إضافية قصد إدراجها ضمن املختلفات في جدول األعمال املقترح.

»يصادق املجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط اإلضافية)

»املراد إدراجها.

لألعضاء) املتاحة االستدعاء) »يوجه الرئيس.................................)

»............................)حالة استعجال.«

»املادة)22.)-)تنعقد)...............................................)بقرار من الرئیس.)

بواسطة) بعد  عن  أو  حضوریا  إما  االجتماعات  هذه  »وتنعقد 

»التقنیات الحدیثة،)كلما دعت الضرورة إلى ذلك،)بقرار من الرئیس.

»تستثنى من االجتماعات املنعقدة بواسطة التقنيات الحديثة تلك)

»املتعلقة بالبت في اإلحاالت التنازعية.«

»املادة)23.)-)تطبيقا ملقتضيات املادة)13........................)اجتماعاته.

»يوجه الرئيس االستدعاء)إلى مندوب الحكومة عبر كل الوسائل)

»املتاحة سبعة))7()أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد االجتماع.«

»املادة)24)))الفقرة األولى(.)-)تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من)

»املادة)14)من القانون رقم)20.13)ال يمكن للمجلس).........................،)

»من بينهم عضو من القضاة.«

»املادة)25.)-)تكون)...................................................)املادة)20)أعاله.)

الحاضرين،) األعضاء) بأغلبية  العامة  الجلسة  قرارات  »تتخذ 

»........................)رئيس الجلسة.

تتخذ) (، أعاله) (22 املادة) من  (3 الفقرة) مقتضيات  مراعاة  »مع 

أنه) على  اليد،) بالتصويت عن طريق رفع  العامة  »قرارات الجلسة 

»خالل االجتماعات املنعقدة عن بعد التي ال يكون التصويت خاللها)

»عن طريق رفع اليد ممكنا،)فيتم التصويت عن طريق النطق بالرأي)

الوسائل) خاصة  مسطرة  وستحدد  االجتماع،) خالل  عنه  »املعبر 

»التقنية الواجب العمل بها في هذ الشأن.

في) العامة  الجلسة  قبل  من  املتخذة  القرارات  جميع  »توقع 

نوابه،) الرئيس واثنين من  من قبل  املنعقدة عن بعد،) »اجتماعاتها 

»أحدهما عضو من القضاة،)مع اإلشارة إلى كل ذلك في القرار املتخذ.

..................)السر املنهي،)سواء)خالل جلسات) -)تخضع) (.26 »املادة)

»االستماع أو أثناء)االجتماعات املنعقدة عن بعد التي ينظمها املجلس،)

»ويجب أن تكون اآلراء)املعبر عنها)..............................)بالتحفظ الالزم.«

بالتناوب ليتولى تحرير) يعين الرئيس أحد األعضاء) (- (.27 »املادة)

»محضر اجتماع الجلسة العامة،)وتتضمن هذه املحاضر على الخصوص)

»ما يلي:

»)-)ملخص املناقشات املثارة خالل االجتماع)؛

»)-)ملخص املقررات املتخذة)؛

»)-)نتائج عمليات التصويت على املقررات.

»ويرفق هذا املحضر بقائمة أسماء)األعضاء)الحاضرين واملتغيبين،)

بنسخ من الوثائق واملستندات التي عرضت على) »وعند االقتضاء،)

»أنظار املجلس،)ويذيل بتوقيع محرره.

جدول) في  املدرجة  النقط  أولى  املحضر  على  املصادقة  »تكون  (

»اجتماعات الجلسة العامة املوالية.

لكل) ويمكن  صوتيا،) مسجلة  املجلس  اجتماعات  جميع  »تكون 

»عضو من أعضاء)املجلس الولوج إلى التسجيل الصوتي الجتماعات)

»الجلسة العامة بمقر املجلس وفق مسطرة خاصة.«

»املادة)28.)-)تتألف)……………………………………………….)األربعة.

»)يمكن للجنة الدائمة أن تقوم باألعمال التحضيرية الجتماعات)

»الجلسات العامة،)وتتداول وتقرر بما يلي):

»- التركيزات االقتصادية في الحالة التي يتراوح فيها رقم املعامالت 

»التراكمي اإلضافي لألطراف املعنية ما بين 10% إلى حدود 30% ؛

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

القانون  26 من  للمادة  التنازعية طبقا  » - عدم قبول اإلحاالت 

»رقم 104.12.

»كما تقوم)…………………..............……………………….)الجلسة العامة.

»تجتمع اللجنة الدائمة بصفة مغلقة،.......................................))فيه)

»رئيس الجلسة.

بامللف) املكلف  املقرر  أو  العام  املقرر  أو  العام  لألمين  »يجوز 

»أو جميعهم حضور اجتماعات اللجنة الدائمة بدعوة من الرئيس.

»وال يجوز ألي منهم حضور مداوالت اللجنة الدائمة.

»ويجوز للمقرر املكلف بامللف وحده،)بطلب من اللجنة الدائمة،)

»حضور املداوالت دون صوت تقريري.«

»املادة)29.)-)تجتمع)………………..)أربع مرات في الشهر باستدعاء)من)

»الرئيس وكلما اقت�ضى األمر ذلك)).
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»تحدد تواريخ اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس الذي)

»يقوم أيضا باستدعاء)نوابه إليها ثالثة))3()أيام،)على األقل،)قبل تاريخ)

»انعقادها،)مرفقة)…………………………………)استعجالية.

)الباقي ال تغيير فيه.(

عقدها) ويمكن  (............................................ تنعقد) (- (.30 »املادة)

»بقرار من الرئيس خارج املقر أو عن بعد عن طريق التقنيات الحديثة)

»كلما دعت الضرورة إلى ذلك.«

»املادة)31.)-)ال يجتمع)........................،)من بينهم عضو من القضاة.

»تتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بالتصويت عن طريق رفع اليد،)

»على أنه خالل االجتماعات املنعقدة عن بعد التي ال يكون التصويت)

»خاللها عن طريق رفع اليد ممكنا،)فيتم التصويت عن طريق النطق)

»بالرأي املعبر عنه خالل االجتماع،)وستحدد مسطرة خاصة الوسائل)

»التقنية الواجب العمل بها في هذ الشأن.

»املادة)33.)-)يعين)..................................)بالتناوب ليتولى)..................)

»وتدوين ملخص مناقشات وتدخالت األعضاء)..................................،)

»تذيل بتوقيعه.«

»املادة)34.)-)تطبيقا للمادة)14)من القانون رقم)20.13 ................. 

»الرئيس.

»تختص)....................................................................)اللجنة الدائمة.

»يحدد عدد الفروع في خمسة،)وهي):

»)-)الفرع املكلف باالتفاقات والعالقات مع هيئات التقنين الوطنية؛

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

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

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

»)-)الفرع املكلف بإعداد التقرير السنوي.

»ويمكن للمجلس إحداث فروع أخرى،)...........................)الضرورة.

»يقوم نواب الرئيس)...............................................)حضور أحدهم.

»فضال)...............................)يتألف كل فرع على األقل من عضوين)

»................)باملجلس.«

املندرجة ضمن) امللفات  في  الفروع وتقرر  تتداول  (- (.35 »املادة)

واملوجهة إليها من طرف الرئيس أو الجلسة العامة) »اختصاصاتها،)

»أو اللجنة الدائمة.

»يختص الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية بالبت في امللفات)

»املتعلقة بالتركيزات االقتصادية في الحالة التي ال يتجاوز فيها رقم)

»املعامالت التراكمي اإلضافي لألطراف املعنية)%10.

»ويمكن).............................)إحالة قضية ما).........................)بتطبيق)

»القانون رقم)20.13.»

على األقل أربع مرات في الشهر) (.................. تجتمع) (- (.36 »املادة)

»بدعوة)....................)ذلك.

»يوجه االستدعاء)إلى االجتماع عبر البريد اإللكتروني،)..................،)

»ثالثة))3()أيام على األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة)37.)-)تنعقد).........................،)ويمكن بقرار من رئيس الفرع)

»عقدها خارج هذا املقر أو عن بعد عن طريق التقنيات الحديثة كلما)

»دعت الضرورة إلى ذلك.

»املادة)38.)-)يكون)............................................................)لالجتماع).)

»تتخذ الفروع قراراتها بالتصويت عن طريق رفع اليد،)على أنه)

»خالل االجتماعات املنعقدة عن بعد التي ال يكون التصويت خاللها)

»عن طريق رفع اليد متاحا،)فيتم التصويت عن طريق النطق بالرأي)

الوسائل) خاصة  مسطرة  وستحدد  االجتماع،) خالل  عنه  »املعبر 

»التقنية الواجب العمل بها في هذ الشأن.«

وفي حالة) تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه،) (- (.39 »املادة)

»غيابه أو تعذر حضوره يمكن لرئيس املجلس حسب األحوال أن يعين)

»أحد نواب الرئيس اآلخرين ليتولى النيابة عنه.«

»املادة)45.)-)يجب أن تتضمن اإلحاالت املوجهة إلى املجلس،)على)

»األقل،)البيانات اآلتية:

«1)-)............................................................................)؛

«2)-)............................................................................)؛

»باإلضافة)...................................)والدائرة الترابية املعنية باألمر،)

»...............)واالقتصادي.

«3)-).............................................................)؛

«4)-).............................................................؛

«5)-)شهادة التقييد في السجل التجاري،)والوكالة املسلمة للشخص)

»الذي يمثل الشخص االعتباري أمام مصالح املجلس.«
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»املادة)50.)-)عندما).............................................................)بالتدقيق.

»وإذا)...................................................................................)التحقيق.

وفقا لقواعد دليل املساطر الخاصة باملجلس،) (............... »ويتم)
»......................)املالية.«

»املادة)51.)-)يتم الشروع))في املسطرة املنصوص عليها في املادة)29 
»من القانون رقم)104.12)كلما كشف البحث والتحقيق عن العناصر)

»املوجبة لذلك.«

بمشاريع) الخاصة  الرأي  بطلبات  األمر  تعلق  إذا  (- (.52 »املادة)
الطلبات) هذه  إرفاق  وجب  التنظيمية،) أو  التشريعية  »النصوص 
واملذكرة) املشروع  بنص  مصحوبا  املطروحة،) للمسألة  »بعرض 

»التقديمية للنص القانوني موضوع طلب الرأي باللغة العربية.«

»املادة)55.)-)يتم تسجيل ملفات التبليغ عند استالمها أو إيداعها،)
»مع بيان تاريخ هذا االستالم أو اإليداع،)على أن تسلم األمانة العامة)

»للمحيل وصال مؤقتا لإليداع.«

»املادة)56.)-)يجب)...............................................................)التالية):

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

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

»- التحقيق ................................................ في احترام تام ملقتضيات  
»املادة 41 أعاله ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)59).)-)تطبيقا)................................................)مجل�ضي البرملان.

)بتنسيق مع الفرع املكلف بالتقرير السنوي) (........................ »يتم)
»املشار إليه باملادة)34)أعاله ويصادق عليه).................)للمجلس.

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)60.)-)يتضمن)..........................)على الخصوص):

»)-)تحليل)....................)أو على الصعيد الدولي خالل السنة املعنية)؛

»)-)األنشطة املختلفة للمجلس خالل السنة املعنية)؛

»)-)خالصات الدراسات املنجزة من قبل املجلس.

عن) الصادرة  والتوصيات  واآلراء) القرارات  بالتقرير  »وترفق 

 »املجلس،)باستثناء)رأي العفو املنصوص عليه في املادة)41)من القانون

»رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،)إضافة إلى تتبع مآل)

»تنفيذها.«

»املادة)61.)-)يتم)....................................)أو بطلب من خمسة أعضاء)

يتضمن الطلب مقترحات) »على األقل من بينهم أحد نواب الرئيس.)

»التعديل ويحال على الرئيس)................املجلس.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

النظام) من  (24 املادة) من  و4) و3) (2 الفقرات) مقتضيات  تنسخ 

الداخلي ملجلس املنافسة.

املادة الثالثة

الداخلي ملجلس) للنظام  املغيرة واملتممة  املقتضيات  تدخل هذه 

املنافسة حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل الجلسة العامة ومن تاريخ)

صدور قرار املصادقة عليها في الجريدة الرسمية.

وصودق على هذا القرار القا�ضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي)

ملجلس املنافسة من طرف الجلسة العامة ملجلس املنافسة في دورته)

()2021 أبريل) (22(  1442 رمضان) (9 بتاريخ) املنعقدة  األولى  العادية 

بالرباط،)بحضور السيد احمد رحو رئيسا للجلسة،)السيد عبد الغني)

اسنينة،)السيدة جيهان بنيوسف،)السيد عبد اللطيف املقدم،)السيد)

حسن أبو عبد املجيد،)السيد بنيوسف الصابوني،)السيد عبد العزيز)

السيد عبد اللطيف الحاتمي،) السيد عبد الخالق التهامي،) الطالبي،)

العيد) السيد  بلقزيز،) كركري  السيدة سلوى  بنعلي،) رشيد  السيد 

محسو�ضي،)السيد بوعزة خراطي،)أعضاء.

اإلمضاءات :

احمد رحو.

عبد الغني اسنينة.      جيهان بنيوسف.      عبد اللطيف املقدم.      حسن أبو عبد املجيد.

بنيوسف الصابوني.    عبد العزيز الطالبي.    عبد الخالق التهامي.    عبد اللطيف الحاتمي.

 رشيد بنعلي.      سلوى كركري بلقزيز.      العيد محسو�ضي.      بوعزة خراطي.


