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نصوص)عسما

انذسلجا) تجسه) ا ذاتيين) األشخسص) لح سيا) أقرقبيا) اتفسقيا)
اآل يا) ل ذطيست)عات)ا طسثع)ا شخ�صي.

ظهير شريف رقم 1.14.150 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 

األوروبية  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   46.13 رقم  القانون  بتنفيذ 

املعالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلقة   108 رقم 

في  بستراسبورغ  املوقعة  الشخ�صي،  الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية 

286914 يناير 1981......................................................................................... 

اتفسقيا)مجلس)أقرقبس) غمل)األموال)قتج ي )قحجز)قمصسدر2)

األموال)انسحصلا)من)الجري ا)قت ويل)اإلرهسب.

ظهير شريف رقم 1.14.151 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 

بتنفيذ القانون رقم 54.13 املوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا 

من  املتحصلة  األموال  ومصادرة  وحجز  وتجميد  األموال  غسل  بشأن 

6914الجريمة وبشأن تمويل اإلرهاب، املوقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.. 

ا  قل) في) ا ذربيا) األموال) رؤقس) التتث سر) موح 2) اتفسقيا)

ا ذربيا.

ظهير شريف رقم 1.14.152 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 

املوحدة  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   118.13 رقم  القانون  بتنفيذ 

املوقعة  »املعدلة«،  العربية  الدول  في  العربية  األموال  الستثمار رؤوس 

 ..................................................................... 6915بالرياض في 22 يناير 2013
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اتفسقيا)ا سذسقن)ا وضسئي)في)انسد2)ان نيا)بين)ان لكا)انغربيا)
قالج هوريا)ا في را يا) ل18ازيل.

ظهير شريف رقم 1.14.153 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
التعاون  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   124.13 رقم  القانون  بتنفيذ 
بين   2013 18 سبتم8ر  في  ب8رازيليا  املوقعة  املدنية،   املادة  في  القضائي 
 ................................... 6915اململكة املغربية والجمهورية الفيدرالية لل8رازيل.

ا هل ) سفسدي) قج هوريا) انغربيا) ان لكا) بين) اتفسقيا) تذ يل)
مي ان) في) الجبسئي) ا تهرب) قملع) ا ضريبي) االزدقاج)

ا ضرالب)على)ا  خل.

ظهير شريف رقم 1.14.154 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
االتفاقية  تعديل  على  بموجبه  املوافق   08.14 رقم  القانون  بتنفيذ 
ومنع  الضريبي  االزدواج  لتفادي  الهند  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين 
في  بنيودلهي  املوقع  الدخل،  على  الضرائب  ميدان  في  الجبائي  التهرب 
 .................................................................................. 86916 أغسطس 2013.

ان لكا) حكوما) بين) ان نيا) الخ ما) مجسل) في) تفسهم) مذكر2)
قاتفسقيا) ا مذوديا) ا ذربيا) ان لكا) قحكوما) انغربيا)

ا سذسقن)الج ركي.

ظهير شريف رقم 1.14.155 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
بتنفيذ القانون رقم 10.14 املوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال 
ذي  من   23 في  بالرباط  املوقعة  العمومية(،  )الوظيفة  املدنية  الخدمة 
الحجة 1434 )29 أكتوبر 2013( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
 ..................................................................... 6916اململكة العربية السعودية. 

ظهير شريف رقم 1.14.156 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
التعاون  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   11.14 رقم  القانون  بتنفيذ 
الجمركي املوقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 )29 أكتوبر 2013( 
 ......... 6917بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية. 

اتفسق)ثلسئي)حول)انمسع 2)انسبسد ا)اإلداريا)في)املجسل)الج ركي)
الج هوريا) قحكوما) انغربيا) ان لكا) حكوما) بين)
ا غسبونيا)قاتفسق)ثشأن)إ غسء)تأشي1ات)ا  خول)لجوازات)

ا مفر)ا ذسديا.

ظهير شريف رقم 1.14.157 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
الثنائي  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   14.14 رقم  القانون  بتنفيذ 
بالرباط  املوقع  الجمركي،  املجال  في  اإلدارية  املتبادلة  املساعدة  حول 
الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2013 سبتم8ر   5 في 
 ................................................................................................ 6917الغابونية. 

ظهير شريف رقم 1.14.158 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
بتنفيذ القانون رقم 17.14 املوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط 
الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2013 سبتم8ر   5 في 
 ....... 6918الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية. 

اتفسقيا)بين)ان لكا)انغربيا)قج هوريا)صربيس) سجلب)االزدقاج)
قاتفسقسن) ا  خل) على) ا ضرالب) مي ان) في) ا ضريبي)
قاالقسصسدي) ا سجسري) مشت1كا) لسذسقن) لجلا) إلنشسء)
على) االتتث سرات) قح سيا) قتشجيع) قا سوني) قا ذل ي)

قجه)ا سبسدل.

ظهير شريف رقم 1.14.159 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   99.13 رقم  القانون  بتنفيذ 
ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين اململكة املغربية وجمهورية صربيا لتجنب 
6918االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. ................................ 

ظهير شريف رقم 1.14.160 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
بتنفيذ القانون رقم 123.13 املوافق بموجبه على االتفاق املوقع ببلغراد 
في 6 يونيو 2013 بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية صربيا 
والعلمي  واالقتصادي  التجاري  للتعاون  مشتركة  لجنة  إنشاء  بشأن 
 ................................................................................................... 6919والتقني. 

ظهير شريف رقم 1.14.161 صادر في 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014( 
بتنفيذ القانون رقم 02.14 املوافق بموجبه على االتفاق املوقع ببلغراد 
في 6 يونيو 2013 بين اململكة املغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع 
 ................................................. 6919وحماية االستثمارات على وجه التبادل. 

قنظسم) ا تسجيل) قكيفيست) شرقط) (- بسنمسج .) األميا) محو)
ا س ريس)قاالمسحسنست)قاخسيسر)انؤطرين.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 2429.14 صادر في 5 رمضان 1435 
ونظام  التسجيل  وكيفيات  شروط  تحديد  شأن  في   )2014 يوليو   3(
 ............... 6920التدريس واالمتحانات الخاص ب8رنامج محو األمية باملساجد.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 2430.14 صادر في 5 رمضان 1435 
2014( في شأن تحديد كيفيات اختيار مؤطري  برنامج محو  )3 يوليو 
 ...................................................................................... 6921األمية باملساجد.

نصوص)خسصا

عات) ج ذيا) (- بفسس.) مسوتطيا) األقرق) الجسمذا) مؤتما)
ملفذا)عسما.

مرسوم رقم 2.14.625 صادر في 7 ذي القعدة 1435 )3 سبتم8ر 2014( باعتبار 
الكائن  بفاس«  األورو متوسطية  الجامعة  املسماة »مؤسسة  الجمعية 
6923مقرها بفاس جمعية ذات منفعة عامة................................................... 

ا هي رقكسربورات):

ملح)رخص)ا بحث.	 

في  صادر   2235.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
12 من رجب 1435 )12 ماي 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة رقم 338.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( 
 » Tarhazoute بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore 1«
 .......................................»Kosmos Energy Deepwater Morocco «6923

في  صادر   2236.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
12 من رجب 1435 )12 ماي 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة رقم 339.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( 
 »Tarhazoute بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore 2«
 ........................................»Kosmos Energy Deepwater Morocco«6924

في  صادر   2237.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
12 من رجب 1435 )12 ماي 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة رقم 340.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( 
 »Tarhazoute بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore 3«
 ........................................»Kosmos Energy Deepwater Morocco«6924
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في  صادر   2238.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
12 من رجب 1435 )12 ماي 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة رقم 341.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( 
 » Tarhazoute بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore 4«
 .........................................»Kosmos Energy Deepwater Morocco«6925

في  صادر   2239.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
مواد  عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2014 ماي   12(  1435 رجب  من   12
الوطني  للمكتب   »Gharb Offshore Sud I« املسماة  الهيدروكاربورات 
 »Repsol Exploracion Gharb, وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 
 ..........................................................................................................s.a«6925

في  صادر   2240.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
مواد  عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2014 ماي   12(  1435 رجب  من   12
الهيدروكاربورات املسماة »Gharb Offshore Sud II« للمكتب الوطني 
 »Repsol Exploracion Gharb, وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 
 ..........................................................................................................s.a«6926

في  صادر   2241.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
مواد  عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2014 ماي   12(  1435 رجب  من   12
الهيدروكاربورات املسماة »Gharb Offshore Sud III« للمكتب الوطني 
 »Repsol Exploracion Gharb, وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 
 ..........................................................................................................s.a«6927

تفويت)جزئي)لحصص)ا فسل 2.	 

في  صادر   2102.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
2014( بإحداث تفويت جزئي  1435 )14 أبريل  14 من جمادى اآلخرة 
 »Pathfinder Hydrocarbon شركة  تملكها  التي  الفائدة  لحصة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخص  في   Ventures Limited«
 »Foum Assaka Offshore إلى »Foum Assaka Offshore I« املسماة
 ..................................... »SK Innovation Co. Ltd« لفائدة شركة IV«6928

في  صادر   2234.14 والبيئةرقم  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
تفويت جزئي لحصص  بإحداث   )2014 ماي   12(  1435 12 من رجب 
 »Kosmos Energy Deepwater شركة  تملكها  التي  الفائدة 
املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخص  في   Morocco «
لفائدة   »Tarhazoute Offshore 4« إلى   »Tarhazoute Offshore 1«
 .............................. . »BP Exploration )Morocco ( Limited « 6929شركة

في  صادر   2650.14 والبيئةرقم  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
تفويت جزئي لحصص  بإحداث   )2014 ماي   19(  1435 19 من رجب 
رخص  في   »Teredo Morocco Limited« شركة  تملكها  التي  الفائدة 
 »Boujdour Offshore املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 
شركة  لفائدة   »Boujdour Offshore Shallow V« إلى   Shallow I«
 ....................................... . »Glencore Exploration )Morocco( Ltd«6930

ملح)فت21)تك يليا) رخص)ا بحث.	 

في  صادر   2103.14 والبيئةرقم  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة 
1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   481.14 رقم  والبيئة  واملاء   واملعادن 
مواد  عن  البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير    6(
الهيدروكاربورات املسماة »Foum Assaka Offshore I« للمكتب الوطني 
 »Kosmos Energy Deepwater وشركتي  واملعادن  للهيدروكاربورات 
 ........... »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited «و Morocco«6931

في  صادر   2104.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
قرار  بتغيير   )2014 أبريل   14(  1435 اآلخرة  جمادى  من   14
في  الصادر   482.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير 
لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(  1435 األول  ربيع   4
 »Foum Assaka املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore II«
»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 
 .......................... . »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited «6932و

في  صادر   2105.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
قرار  بتغيير   )2014 أبريل   14(  1435 اآلخرة  جمادى  من   14
في  الصادر   483.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير 
لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير    6(  1435 األول  ربيع   4
 »Foum Assaka املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore III«
»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 
 .......................... . »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited «6932و

في  صادر   2106.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
قرار  بتغيير   )2014 أبريل   14(  1435 اآلخرة  جمادى  من   14
في  الصادر   484.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير 
لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(  1435 األول  ربيع   4
 »Foum Assaka املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore IV«
»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 
 .......................... . »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited «6933و

في  صادر   2101.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
أولى لرخصة  بمنح فترة تكميلية   )2014 1435 )20 ماي  20 من رجب 
 »Loukos Offshore I« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 
 »Chariot Oil & وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب 
 ........................................... .Gas Investments )Morocco( Limited«6933

تذيين)آمرين)ممسع ين)بس صرف.

7 رجب 1435  في  صادر   2892.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
في  الصادر  رقم 1823.09  القرار  بتغيير  )7 ماي 2014( 
28 من جمادى اآلخرة 1430 )22 يونيو 2009( بتعيين آمرين مساعدين 
6935بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

في  صادر   2848.14 رقم  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
ونائب  بالصرف  آمر مساعد  بتعيين   )2014 يونيو  8 شعبان 1435 )6 
6935عنه........................................................................................................... 

24 من رمضان  1435  في  2808.14 صادر  واملالية رقم  االقتصاد  لوزير  قرار 
16 من ذي  في  الصادر  القرار رقم 3101.13  بتغيير   )2014 يوليو   22(
بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2013 أكتوبر   22(  1434 الحجة 
6936ونواب عنهم.............................................................................................. 

 1435 رمضان   من   27 في  صادر   2863.14 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
في  الصادر   944.14 رقم  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   25(
مساعدين  آمرين  بتعيين   )2014 مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10
6936بالصرف................................................................................................... 

27 من رمضان 1435  في  صادر   2864.14 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
في  الصادر  رقم 944.14  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   25(
مساعدين  آمرين  بتعيين  )12 مارس 2014(   1435 األولى  جمادى   10
6937بالصرف................................................................................................... 
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من   26 في  صادر   2847.14 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار  

بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2014 يوليو   24(  1435 رمضان  

6938ونواب عنهم.............................................................................................. 

انذسدالت)بين)ا شهسدات.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2481.14 صادر في 

القرار رقم 346.04 الصادر  بتتميم   )2014 1435 )7 يوليو  9 رمضان 

التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ف8راير   25(  1425 محرم   4 في 

والحلق  األذن  أمراض   : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل 

 ................................................................................................ 6941والحنجرة.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  2496.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 1482.04 الصادر 

بتحديد الئحة   )2004 1425 )11 أغسطس  24 من جمادى اآلخرة  في 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

6941الكلوم والجبارة........................................................................................ 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  2498.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6942تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2499.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6942تعادل دبلوم دكتور في الطب.

2501.14 صادر  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 

رقم 2189.04  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   7(  1435 رمضان   9 في 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسم8ر 2004( بتحديد الئحة 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

6943القلب....................................................................................................... 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  2502.14 صادر 

في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 572.04 الصادر 

2004( بتحديد الئحة الشهادات التي  1425 )6 أبريل  15 من صفر  في 

 ............ 6943تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  2503.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2871.06 الصادر 

2006( بتحديد الئحة الشهادات  1427 )29 ديسم8ر  8 ذي الحجة  في 

6944التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب الداخلي........ 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2504.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6944تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2505.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 666.03 الصادر في 

7 رجب 1424 )4 سبتم8ر 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل 

 .......... 6945دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض املسالك البولية.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2506.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6945تعادل دبلوم دكتور في الطب.

2507.14 صادر  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 

رقم 2188.04  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   7(  1435 رمضان   9 في 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسم8ر 2004( بتحديد الئحة 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

6946العيون. .................................................................................................... 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2508.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 666.03 الصادر في 

7 رجب 1424 )4 سبتم8ر 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل 

 .......... 6946دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض املسالك البولية.

2509.14 صادر  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 

رقم 2191.04  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   7(  1435 رمضان   9 في 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسم8ر 2004( بتحديد الئحة 

جراحة   : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

6947األعصاب.................................................................................................. 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  2510.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6947تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2511.14 صادر في 

9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر 

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسم8ر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 6948تعادل دبلوم دكتور في الطب.

العلمي وتكوين األطر رقم 2514.14 صادر  العالي والبحث  التعليم  قرار لوزير 

رقم 1134.06  القرار  بتتميم   )2014 يوليو   7(  1435 رمضان   9 في 

الصادر في 19 من جمادى األولى 1427 )16 يونيو 2006( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة 

6948على السرطان........................................................................................... 

ا سويي )في)ع اد)اآلثسر):

ا فل ق)ا كبي1)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	 

 1435 رمضان  من   19 في  صادر   2670.14 رقم  الثقافة  لوزير  قرار 

)امللك   Grand Hotel الكبير الفندق  بتقييد  2014( يق�صي  )17 يوليو 

 ............... 6949املسمى الفندق الكبير( بمدينة الدار البيضاء في عداد اآلثار.

بلسيا)J.PARRAIN)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	 

 1435 رمضان  من   19 في  صادر   2671.14 رقم  الثقافة  لوزير  قرار 

املسمى  )امللك   J.PARRAIN بناية  بتقييد  يق�صي   )2014 يوليو   17(

 .............................. 6949»وورتنطون«( بمدينة الدار البيضاء في عداد اآلثار.
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بلسيا)OCH)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	 

 1435 رمضان  من   19 في  صادر   2672.14 رقم  الثقافة  لوزير  قرار 

)17 يوليو 2014( يق�صي بتقييد بناية OCH )امللك املسمى »أحمد بن 

 .......................... 6950عبد السالم 2«( بمدينة الدار البيضاء في عداد اآلثار.

بلسيا)إدا)جيلس)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	 

قرار لوزير الثقافة رقم 2673.14 صادر في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014( 

بمدينة جينا«(  إدا  »عمارة  املسمى  )امللك  جينا  إدا  بناية  بتقييد   يق�صي 

6950الدار البيضاء في عداد اآلثار................................................................... 

ملطوا)تسزقضس)بإقليم)ا لسضور.	 

 1435 رمضان  من   19 في  صادر   2674.14 رقم  الثقافة  لوزير  قرار 

القروية  بالجماعة  تازوضا  منطقة  بتقييد  يق�صي   )2014 يوليو   17(

6951إحدادن بإقليم الناضور في عداد اآلثار.................................................. 

تفويض)اإلمضسء.

 1435 26 من رمضان   في  2765.14 صادر  العدل والحريات رقم  قرار  لوزير 

6951)24 يوليو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1435 26 من رمضان   في  2766.14 صادر  العدل والحريات رقم  قرار  لوزير 

6952)24 يوليو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1435 26 من رمضان   في  2767.14 صادر  العدل والحريات رقم  قرار  لوزير 

6952)24 يوليو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1435 26 من رمضان   في  2770.14 صادر  العدل والحريات رقم  قرار  لوزير 

6953)24 يوليو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

رمضان 1435  26 من  في  صادر   2850.14 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

6953)24 يوليو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

4 شوال 1435  في  صادر   2849.14 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

 ............................................. 6954)فاتح أغسطس 2014( بتفويض اإلمضاء

نظسم)موظفي)اإلدارات)ا ذسما

نصوص)خسصا

قزار2)ا مكنى)قتيستا)ان يلا.

العمومية  بالوظيفة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

14 من جمادى اآلخرة 1435  في  2356.14 صادر  وتحديث اإلدارة رقم 

املتعلقة  وال8رامج  واإلجراءات  الشروط  بتحديد   )2014 أبريل   14(

املمتازة  الدرجة  إلى  األولى  الدرجة  من  للترقي  املهنية  األهلية  بامتحان 

 .......... 6955بإطار مهند�صي الدولة التابعين لقطاع السكنى وسياسة املدينة.

العمومية  بالوظيفة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

14 من جمادى اآلخرة 1435  في  2357.14 صادر  وتحديث اإلدارة رقم 

املتعلقة  وال8رامج  واإلجراءات  الشروط  بتحديد   )2014 أبريل   14(

املمتازة  الدرجة  إلى  األولى  الدرجة  من  للترقي  املهنية  األهلية  بامتحان 

6956بإطار املهندسين املعماريين التابعين لقطاع السكنى وسياسة املدينة... 

قزار2)ا سذ ي1)قإع اد)ا ت1اب)ا وطني.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة رقم 2569.14 صادر في 12 من رمضان 1435 )10 يوليو 2014( 

بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة 

التراب  وإعداد  التعمير  بوزارة  املمتازة  الدرجة  من  الدولة  مهندس 

6958الوطني...................................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة رقم 2570.14 صادر في 12 من رمضان 1435  )10 يوليو 2014( 

بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة 

التراب  وإعداد  التعمير  بوزارة  املمتازة  الدرجة  من  معماري  مهندس 

6959الوطني...................................................................................................... 
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نصوص)عسما

انذسلجا) تجسه) ا ذاتيين) األشخسص) لح سيا) أقرقبيا) ذ  8اآل يا) ل ذطيست)عات)ا طسثع)ا شخ�صي.اتفسقيا) شوال) من) ذ)) في) صسدر) 1ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 6.8 ) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
بح سيا) انسذلوا) (811 رقم) األقرقبيا) االتفسقيا) على) ب وجبه)
عات) اآل يا) ل ذطيست) انذسلجا) تجسه) ا ذاتيين) األشخسص)

ا طسثع)ا شخ�صي،)انوقذا)ثمت1اتبورغ)في)1))يلسير)8918.

ذ  8األموال)انسحصلا)من)الجري ا)قت ويل)اإلرهسب.اتفسقيا)مجلس)أقرقبس) غمل)األموال)قتج ي )قحجز)قمصسدر2) شوال) من) ذ)) في) صسدر) 8ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 8. ذ) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
األموال) غمل) ثشأن) أقرقبس) مجلس) اتفسقيا) على) ب وجبه)
الجري ا) من) انسحصلا) األموال) قمصسدر2) قحجز) قتج ي )
قبشأن)ت ويل)اإلرهسب،)انوقذا)بفسرتوفيس)في)86)مسي)ذ11).
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ا  قل) في) ا ذربيا) األموال) رؤقس) التتث سر) موح 2) ذ  8ا ذربيا.اتفسقيا) شوال) من) ذ)) في) صسدر) )ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 881.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
األموال) رؤقس) التتث سر) انوح 2) االتفسقيا) على) ب وجبه)
في) بس ريسض) انوقذا) »انذ  ا«،) ا ذربيا) ا  قل) في) ا ذربيا)

)))يلسير) 18).

ذ  8قالج هوريا)ا في را يا) ل18ازيل.اتفسقيا)ا سذسقن)ا وضسئي)في)انسد2)ان نيا)بين)ان لكا)انغربيا) شوال) من) ذ)) في) صسدر) رقم) ذ8. 8.8) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 8. )8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((

ان نيا،)  انسد2) في) ا وضسئي) ا سذسقن) اتفسقيا) على) ب وجبه)

انغربيا) ان لكا) بين) 81)تبس 18) 18)) في) ب18ازيليس) انوقذا)

قالج هوريا)ا في را يا) ل18ازيل.
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ا هل ) سفسدي) قج هوريا) انغربيا) ان لكا) بين) اتفسقيا) مي ان)تذ يل) في) الجبسئي) ا تهرب) قملع) ا ضريبي) ذ  8ا ضرالب)على)ا  خل.االزدقاج) شوال) من) ذ)) في) صسدر) رقم) ذ8. 8.8) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 11.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
ب وجبه)على)تذ يل)االتفسقيا)بين)ان لكا)انغربيا)قج هوريا)
ا هل ) سفسدي)االزدقاج)ا ضريبي)قملع)ا تهرب)الجبسئي)في)مي ان)
ا ضرالب)على)ا  خل،)انوقع)بنيود هي)في)1)أغمطس) 18).

ان لكا) حكوما) بين) ان نيا) الخ ما) مجسل) في) تفسهم) قاتفسقيا)مذكر2) ا مذوديا) ا ذربيا) ان لكا) قحكوما) ذ  8ا سذسقن)الج ركي.انغربيا) شوال) من) ذ)) في) صسدر) ذذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 81.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
ب وجبه)على)مذكر2)تفسهم)في)مجسل)الخ ما)ان نيا))ا وظيفا)
الحجا)   8  عي) من) في) )) بس ربسط) انوقذا) ا ذ وميا(،)
قحكوما) انغربيا) ان لكا) حكوما) بين) )9))أكسوبر) 18)()

ان لكا)ا ذربيا)ا مذوديا.)
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ذ  8 شوال) من) ذ)) في) صسدر) 6ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 88.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
في) بس ربسط) انوقذا) الج ركي) ا سذسقن) اتفسقيا) على) ب وجبه)
 ))من)عي)الحجا)   8 )9))أكسوبر) 18)()بين)حكوما)ان لكا)

انغربيا)قحكوما)ان لكا)ا ذربيا)ا مذوديا.)

الج هوريا)اتفسق)ثلسئي)حول)انمسع 2)انسبسد ا)اإلداريا)في)املجسل)الج ركي) قحكوما) انغربيا) ان لكا) حكوما) ذ  8ا مفر)ا ذسديا.ا غسبونيا)قاتفسق)ثشأن)إ غسء)تأشي1ات)ا  خول)لجوازات)بين) شوال) من) ذ)) في) صسدر) 7ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 8. 8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
ب وجبه)على)االتفسق)ا ثلسئي)حول)انمسع 2)انسبسد ا)اإلداريا)
بين) تبس 18) 18)) ذ) في) بس ربسط) انوقع) الج ركي،) املجسل) في)

حكوما)ان لكا)انغربيا)قحكوما)الج هوريا)ا غسبونيا.)
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قاتفسقين)اتفسقيا)بين)ان لكا)انغربيا)قج هوريا)صربيس) سجلب)االزدقاج) ا  خل) على) ا ضرالب) مي ان) في) قاالقسصسدي)ا ضريبي) ا سجسري) مشت1كا) لسذسقن) لجلا) ذ  8ا سبسدل.قا ذل ي)قا سوني)قتشجيع)قح سيا)االتتث سرات)على)قجه)إلنشسء) شوال) من) ذ)) في) صسدر) 9ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 99.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
بين) يونيو) 18)) (6 في) ببلغراد) انوقذا) االتفسقيا) على) ب وجبه)
ان لكا)انغربيا)قج هوريا)صربيس) سجلب)االزدقاج)ا ضريبي)في)

مي ان)ا ضرالب)على)ا  خل.)

ذ  8 شوال) من) ذ)) في) صسدر) 1ذ8. 8.8) رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 87.8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
بين) تبس 18) 18)) ذ) في) بس ربسط) انوقع) االتفسق) على) ب وجبه)
حكوما)ان لكا)انغربيا)قحكوما)الج هوريا)ا غسبونيا)ثشأن)

إ غسء)تأشي1ات)ا  خول)لجوازات)ا مفر)ا ذسديا.)
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ذ  8 شوال) من) ذ)) في) صسدر) (8.8 .861 رقم) شريف)  ظهي1)
انوافق) رقم) 8. )8) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((
بين) يونيو) 18)) (6 في) ببلغراد) انوقع) االتفسق) على) ب وجبه)
ثشأن) صربيس) ج هوريا) حكوما) ق) انغربيا) ان لكا) حكوما)
قا ذل ي) قاالقسصسدي) ا سجسري) مشت1كا) لسذسقن) لجلا) إنشسء)

قا سوني.)

ذ  8 شوال) من) ذ)) في) صسدر) (8.8 .868 رقم) شريف)  ظهي1)

انوافق) رقم) 8.)1) ا وسنون) بتلفيذ) أغمطس) 18)() ((((

بين) يونيو) 18)) (6 في) ببلغراد) انوقع) االتفسق) على) ب وجبه)

قح سيا) تشجيع) ثشأن) صربيس) قج هوريا) انغربيا) ان لكا)

االتتث سرات)على)قجه)ا سبسدل.)
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قنظسم) ا تسجيل) قكيفيست) شرقط) (- بسنمسج .) األميا) في)ا س ريس)قاالمسحسنست)قاخسيسر)انؤطرين.محو) صسدر) (2429.14 رقم) اإلتالميا) قا شؤقن) األققسف) قرار) وزير)

شرقط) تح ي ) شأن) في) يو يو) 18)() ( ( ذ  8  ذ)رمضسن)

الخسص) قاالمسحسنست) ا س ريس) قنظسم) ا تسجيل) قكيفيست)

ب18نسمج)محو)األميا)بسنمسج .

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب 1435 
)20 ماي 2014( في شأن وضع برنامج ملحو األمية باملساجد وال سيما 

املادتين 3 و 5 منه،

قرر ما يلي:

الباب األول

أحكسم)عسما

املادة األولى

واالمتحانات  التدريس  ونظام  التسجيل  وكيفيات  شروط  تحدد 
الخاص ب8رنامج محو األمية باملساجد وفق أحكام هذا القرار.

الباب الثاني

شرقط)قكيفيست)ا تسجيل

املادة 2

األمية  محو  ب8رنامج  التسجيل  في  الراغب  الشخص  في  يشترط 
باملساجد، إضافة إلى شرط عدم سبق ولوج املدرسة أو االنقطاع عن 
 3 املادة  في  القراءة والكتابة املنصوص عليه  الدراسة وتضييع مهارة 

من الظهير الشريف رقم 1.14.101 املشار إليه أعاله، ما يلي:

- أن يكون مسلما؛

- أال تقل سنه عن 15 سنة.

املادة 3

تجرى عملية تسجيل املستفيدين من برنامج محو األمية باملساجد 
ابتداء من شهر شتن8ر من كل سنة لدى أحد مؤطري الدروس باملساجد 

املفتوحة لهذا الغرض.

املادة 4

يشترط للتسجيل باملستوى األول من برنامج محو األمية باملساجد 
للراشدين  بالنسبة  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  بنسخة  اإلدالء 

وبنسخة من عقد االزدياد بالنسبة لغير الراشدين.

املستوى  في  الناجحون  ال8رنامج  من  الثاني  املستوى  في  ويسجل   
األول منه.

الباب الثالث

نظسم)ا س ريس)قاالمسحسنست

املادة 5

أكتوبر  فاتح  في  باملساجد  األمية  محو  ب8رنامج  الدراسة  تبتدئ 

وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة.

املادة 6

محو  برنامج  من  والثاني  األول  باملستويين  الدراسة  مواد  تحدد 

األمية باملساجد كالتالي:

- مادة القراءة والكتابة؛

- مادة القرآن الكريم؛

- مادة العقيدة والعبادات واآلداب اإلسالمية والسيرة النبوية؛

- مادة الحساب؛

- مادة املهارات الحياتية؛

- مادة التأهيل املنهي والتكنولوجي.

املادة 7

تحدد مضامين مواد الدراسة ب8رنامج محو األمية باملساجد بمقرر 

لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

املادة 8

يحدد الغالف الزمني األسبوعي والسنوي الذي يخصص لكل مادة 

بمقرر لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

املادة 9

تلقن مواد الدراسة في شكل دروس وتداريب وأعمال تطبيقية.

املادة 10

األمية  محو  برنامج  من  املستفيدين  انتقال  تحديد  في  يعتمد 

باملساجد من املستوى األول إلى املستوى الثاني وفي تحديد نجاحهم في 

املستوى الثاني على نتائج تقويم مستمر وتقويم إشهادي.

املادة 11

يجرى التقويم املستمر والتقويم اإلشهادي في كل مواد الدراسة.

املادة 12

يجرى التقويم املستمر خالل السنة الدراسية والتقويم اإلشهادي 

خالل شهر يونيو من كل سنة. 
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املادة 13

تحدد املدة الزمنية الختبارات التقويم اإلشهادي، وبالنسبة لكل 

مادة من مواد الدراسة، بمقرر لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

املادة 14

تمنح عن اختبارات التقويم املستمر واختبارات التقويم اإلشهادي 

نقطة تتراوح بين صفر )0( وعشرين )20( درجة.

املادة 15

تشرف على اختبارات التقويم اإلشهادي لجنة لالمتحانات ولجنة 

للمراقبة.

يعين رئيس وأعضاء كل من لجنة االمتحانات ولجنة املراقبة من 

طرف املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية املعني بعد موافقة مديرية 

التعليم العتيق التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

املادة 16

الذين  باملساجد،  األمية  محو  برنامج  من  للمستفيدين  تسلم 

على   20 من   10 يساوي  معدل  على  الثاني  املستوى  نهاية  في  حصلوا 

األقل، شهادة النجاح في ال8رنامج.

الباب الرابع

أحكسم)مخسلفا

املادة 17

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1435 )3 يوليو 2014( .

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صسدر) رقم) 1.8  )) اإلتالميا) قا شؤقن) األققسف) قرار) وزير)

كيفيست) تح ي ) شأن) في) يو يو) 18)() ( ( ذ  8  ذ)رمضسن)

اخسيسر)مؤطري))برنسمج)محو)األميا)بسنمسج .

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب 1435 

)20 ماي 2014( في شأن وضع برنامج ملحو األمية باملساجد وال سيما 

املادة 10 منه؛

 1346.10 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 

الصادر في 8 جمادى األولى 1431 ) 23 أبريل 2010( في شأن التنظيم 

وعددها  اإلسالمية  الشؤون  ومندوبيات  األوقاف  لنظارات  الداخلي 

ودوائر نفوذها الترابي، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يختار مؤطرو برنامج محو األمية باملساجد بناء على نتائج مقابلة 

انتقائية، تنظم وفق الكيفيات املبينة في هذا القرار.

املادة 2

تجرى املقابلة االنتقائية بعد خمسة عشرة يوما، على األقل، من 

اإلعالن عنها.

بمقرات  التعليق  االنتقائية عن طريق  املقابلة  يشهر اإلعالن عن 

املندوبيات الجهوية واإلقليمية للشؤون اإلسالمية. 

املادة 3

يتضمن اإلعالن عن إجراء املقابلة االنتقائية ما يلي:

- تاريخ ومكان إجراء املقابلة االنتقائية؛

- شروط شغل املهمة املنصوص عليها في املادة 4 بعده؛

- محتويات ملف الترشيح لشغل املهمة؛

- األجل املحدد لتقديم ملفات الترشيح.

املادة 4

باملساجد  األمية  محو  برنامج  مؤطري  مهام  شغل  شروط  تحدد 

كالتالي :



عدد 6292 - 22 ذو القعدة 1435 )18 سبتم8ر 2014( الجريدة الرسمية))69  

- أن يكون املرشح مغربيا مسلما؛

التجربة  شرط  أو  العلمي  املستوى  لشرط  مستوفيا  يكون  أن   -

املطلوبين لشغل املهمة؛

- أن يتقدم بملف الترشيح داخل األجل املحدد.

املادة 5

يتكون ملف الترشيح املنصوص عليه في املادة 4 أعاله من:

- طلب الترشيح؛

- صورة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصل؛

- صورتين شمسيتين للمترشح؛

شرط  أو  العلمي  املستوى  لشرط  املثبتة  الشهادة  من  نسخة   -

التجربة؛

- نسخة من السجل العدلي.

املادة 6

يتكون ملف الترشيح، بالنسبة لألشخاص الراغبين في شغل مهمة 

إقليمي  أو منسق تربوي  أو منسق تربوي جهوي  منسق تربوي وطني 

أو مستشار تربوي إقليمي، إضافة إلى الوثائق املنصوص عليها في املادة 

بيان  مع  باملهمة  للقيام  املرشح  تصور  تتضمن  مذكرة  من  أعاله،   5

األبحاث املنجزة من طرفه في املجال البيداغوجي واألندراغوجي. 

املادة 7

مؤطري  مهام  شغل  في  الراغبين  األشخاص  انتقاء  عملية  تجرى 

برنامج محو األمية باملساجد من طرف لجنة.

املادة 8

مؤطري  مهام  شغل  في  الراغبين  األشخاص  انتقاء  لجنة  تتألف 

واملنسقين  اإلقليميين  التربويين  واملستشارين  باملساجد  الدروس 

التربويين اإلقليميين من:

عنه  ينوب  من  أو  املعني  اإلسالمية  للشؤون  اإلقليمي  املندوب   -

رئيسا؛

باملندوبية  االجتماعية  والشؤون  العتيق  التعليم  مكتب  رئيس   -

اإلقليمية للشؤون اإلسالمية املعنية؛

- خبير تربوي.

املادة 9

تتألف لجنة انتقاء األشخاص الراغبين في شغل مهام منسق تربوي 

وطني ومنسق تربوي جهوي من:

العتيق بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو من  التعليم  - مدير 

ينوب عنه رئيسا؛

- رئيس قسم محو األمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- خبير تربوي.

املادة 10

انتقاؤهم  تدرج، حسب االستحقاق، أسماء األشخاص الذين تم 

في محضر.

املادة 11

يشهر املحضر املنصوص عليه في املادة 10 أعاله وفق نفس كيفيات 

إشهار اإلعالن عن املقابلة االنتقائية املشار إليها في املادة 2 أعاله.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.  

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1435 )3 يوليو 2014( .

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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عات) ج ذيا) (- بفسس.) مسوتطيا) األقرق) الجسمذا) مرتوم)رقم)ذ)6. 8.))صسدر)في)7)عي)ا وذ 2)ذ  8 ) )تبس 18) 18)) ملفذا)عسما.مؤتما)
بسعسبسر)الج ذيا)انم س2)»مؤتما)الجسمذا)األقرق)مسوتطيا)

بفسس«)ا كسلن)مورهس)بفسس)ج ذيا)عات)ملفذا)عسما.

رئيس الحكومة ،  

جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
األولى 1378 )15 نوفم8ر 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 9 و10 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425
السالف  الشريف  الظهير  أحكام  لتطبيق  املتخذ   )2005 يناير   10(

الذكر واملحدد لشروط منح صفة املنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية املسماة »مؤسسة 
الكائن مقرها بفاس، ملتمسة فيه  الجامعة األورومتوسطيةبفاس«، 

اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري الذي أنجزته مصالح السلطة املحلية ؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املعنية من 
قبل مصالح األمانة العامة للحكومة ؛

وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،

رسم ما يلي :
املادة األولى

تعت8ر الجمعية املسماة »مؤسسة الجامعة األورومتوسطيةبفاس«، 
املصرح بها بفاس جمعية ذات منفعة عامة.

املادة الثانية

من  تملك  أن  أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  للجمعية  يجوز 
لبلوغ أهدافها، على أن ال تجاوز قيمة  يلزم  املنقوالت والعقارات ما 
آالف  وثمانية  مليون  وأربعين  وسبعة  وسبعمائة  ماليير  أربعة  ذلك 

درهم )4.747.008.000،00 درهم(.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 
املشار إليه أعاله، يجوز للجمعية املذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون 
إذن مسبق بالتماس اإلحسان العمومي شريطة التصريح بذلك لألمين 
التظاهرة  تاريخ  قبل  األقل  على  يوما  عشر  خمسة  للحكومة  العام 

املزمع القيام بها.

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1435 )3 سبتم8ر 2014( .

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.

في رقم) 8.ذ )))صسدر) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  ا هي رقكسربورات):قرار) وزير)

قزير) قرار) بسغيي1) مسي) 18)() (8(( ذ  8  رجب) من) (8(

في) ا صسدر) رقم) 1.8  ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)

ا بحث)عن) ب لح)رخصا) يلسير) 18)() (6( ذ  8  األقل)  )ربيع)

(»Tarhazoute(Offshore(1(«(2ا هي رقكسربورات)انم س مواد)

 »Kosmos ل كسب)ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا 

.Energy Deepwater Morocco «

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة   واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

بمنح   )2014 يناير    6(  1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   338.14 رقم 

 » Tarhazoute 1(« رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore

» Kosmos Energy Deepwater Morocco« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

 االقتصاد واملالية رقم 1467.14 الصادر في 12 من جمادى األولى 1435

النفطي  باإلتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

1435 اآلخر  ربيع  من   12 في  امل8رم   » Tarhazoute Offshore « 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 )12 ف8راير 

 » BP و    »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي 

،» Exploration )Morocco( Limited

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 338.14 

الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  تمنح بصفة مشتركة   - األولى.  » املادة 

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي   » واملعادن 

»و »BP Exploration )Morocco( Limited « رخصة البحث عن مواد 

».» Tarhazoute Offshore 1« الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب  1435 )12 ماي  2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

نصوص)خسصا
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في صسدر) قا بيئارقم) 6.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

قزير) قرار) بسغيي1) مسي) 18)() (8(( ذ  8  رجب) من) (8(

في) ا صسدر) رقم) 9.8  ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)

ا بحث)عن) ب لح)رخصا) يلسير) 18)() ذ  8 )6)  )ربيع)األقل)

(»Tarhazoute(Offshore(2«(2مواد)ا هي رقكسربورات)انم س

 »Kosmos ل كسب)ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا 

.Energy Deepwater Morocco«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة   واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

بمنح   )2014 يناير   6(  1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   339.14 رقم 

 Tarhazoute« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »Offshore 2

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

 االقتصاد واملالية رقم 1467.14 الصادر في 12 من جمادى األولى 1435

النفطي  باالتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

1435 اآلخر  ربيع  من   12 في  امل8رم   »Tarhazoute offshore« 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 ف8راير   12(

 »BP و   »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي 

 ،Exploration )Morocco( Limited«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 339.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   -. األولى  »املادة 

 »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي  »واملعادن 

مواد  عن  البحث  رخصة   »BP Exploration )Morocco( Limited«و«

».»Tarhazoute Offshore 2« الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 7.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

قزير) قرار) بسغيي1) مسي) 18)() (8(( ذ  8  رجب) من) (8(

في ا صسدر) رقم) 1.8  ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن)  ا طسقا)

ا بحث)عن) ب لح)رخصا) يلسير) 18)() (6( ذ  8  األقل)  )ربيع)

(»Tarhazoute(Offshore(3«(2مواد)ا هي رقكسربورات)انم س

 »Kosmos ل كسب)ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا 

.Energy Deepwater Morocco«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم 340.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( بمنح رخصة 

 »Tarhazoute Offshore 3« البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

 »Kosmos Energy للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة

»Deepwater Morocco ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

 االقتصاد واملالية رقم 1467.14 الصادر في 12 من جمادى األولى 1435

النفطي  باإلتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

1435 اآلخر  ربيع  من   12 في  امل8رم   »Tarhazoute Offshore« 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 ف8راير   12(

 »BP و   »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي 

 ،Exploration )Morocco( Limited«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 340.14 الصادر 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

»املادة األولى .- تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي   »واملعادن 

»و »BP Exploration )Morocco( Limited« رخصة البحث »عن مواد 

».»Tarhazoute Offshore 3« الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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في صسدر) قا بيئارقم) 1.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

قزير) قرار) بسغيي1) مسي) 18)() (8(( ذ  8  رجب) من) (8(

في) ا صسدر) رقم) 8.8  ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)

ا بحث)عن) ب لح)رخصا) يلسير) 18)() ذ  8 )6)  )ربيع)األقل)

(»Tarhazoute(Offshore(4(«(2ا هي رقكسربورات)انم س مواد)

 »Kosmos ل كسب)ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا 

.Energy Deepwater Morocco«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة   واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

بمنح   )2014 يناير    6(  1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   341.14 رقم 

 Tarhazoute« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »Offshore 4

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

 االقتصاد واملالية رقم 1467.14 الصادر في 12 من جمادى األولى 1435

النفطي  باإلتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

 1435 اآلخر  ربيع  من   12 في  امل8رم   » Tarhazoute Offshore « 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 ف8راير   12(

 » BP و    »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي 

، Exploration )Morocco Limited(«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 341.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

» املادة األولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي   »واملعادن 

»و »BP Exploration )Morocco( limited « رخصة البحث عن مواد 

».» Tarhazoute Offshore 4« الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب  1435 )12 ماي  2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 9.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

)8)من)رجب)ذ  8 ))8)مسي) 18)()ب لح)رخصا) لبحث)عن)

(»Gharb(Offshore( Sud( I« انم س2) ا هي رقكسربورات) مواد)

 »Repsol ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا   ل كسب)

.Exploracion(Gharb,(s.a«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها   الهيدروكاربورات 

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

الظهير  بتنفيذه  الصادر   27.99 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 ف8راير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

)3 نوفم8ر 1993( بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 21.90، كما 

الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

االقتصاد واملالية رقم 1652.14 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1435 

 »Gharb Offshore Sud« 25 أبريل 2014( باملوافقة على االتفاق النفطي(

امل8رم في 11 من جمادى األولى 1435 )13 مارس 2014( بين املكتب الوطني 

للهيدروكاربورات واملعادن وشركة »Repsol Exploracion Gharb s.a« ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

 2014 مارس   13 بتاريخ  املودع   »Gharb Offshore Sud I« املسماة 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

 ،»Repsol Exploracion Gharb, s.a« وشركة
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قرر ما يلي :

املادة األولى

للهيدروكاربورات واملعادن  تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني 

وشركة »Repsol Exploracion Gharb, s.a« رخصة للبحث عن مواد 

.»Gharb Offshore Sud I « الهيدروكاربورات تسمى

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  الرخصة  حدود  يلي  كما  تحدد 

والتي تغطي مساحة قدرها 1465,2 كلم2 كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

 1 النقط  التوالي  على  تصل  التي  املستقيمة  الخطوط  بواسطة  أ( 

 Lambert Nord Maroc 11 ذات اإلحداثيات املخروطية املطابقة إلى 

التالية :

XYالنقط

1374.320489.086
2374.320481.774
3384.940481.774
4384.940470.000
5395.470470.000
6395.470466.094
7370.000466.500
8370.000460.000
9350.000460.000

10330.000460.000
11330.000489.086

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 11 و النقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث »Gharb Offshore Sud I« لفترة أولية مدتها 

سنتين وستة أشهر تبتدئ من 9 ماي 2014.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة..

في صسدر) قا بيئارقم) 1.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

)8)من)رجب)ذ  8 ))8)مسي) 18)()ب لح)رخصا) لبحث)عن)

(»Gharb(Offshore(Sud( II« انم س2) ا هي رقكسربورات) مواد)

 »Repsol ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا   ل كسب)

.Exploracion(Gharb,(s.a«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها   الهيدروكاربورات 

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

الظهير  بتنفيذه  الصادر   27.99 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 ف8راير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

)3 نوفم8ر 1993( بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 21.90، كما 

الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 1652.14 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1435 

 Gharb Offshore« النفطي  االتفاق  باملوافقة على   )2014 أبريل   25(

sud« امل8رم في 11 من جمادى األولى 1435 )13 مارس 2014( بين املكتب 

 Repsol Exploracion« وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 

Gharb s.a« ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

 2014 مارس   13 بتاريخ  املودع   »Ghaeb Offshore Sud II« املسماة 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

 ،»Repsol Exploracion Gharb, s.a« وشركة



69(7 الجريدة الرسميةعدد 6292 - 22 ذو القعدة 1435 )18 سبتم8ر 2014( 

قرر ما يلي :

املادة األولى

للهيدروكاربورات واملعادن  تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني 

وشركة »Repsol Exploracion Gharb, s.a« رخصة البحث عن مواد 

.»Gharb Offshore Sud II « الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  الرخصة  حدود  يلي  كما  تحدد 

والتي تغطي مساحة قدرها 1479.9 كلم2 كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة التي تصل على التوالي النقط 1 إلى 

6 ذات اإلحداثيات املخروطية املطابقة Lambert nord Maroc التالية :

XYالنقط

1308.000489.086
2330.000489.086
3330.000460.000
4350.000460.000
5350.000440.000
6308.000440.000

ب( الخط املستقيم الرابط بين النقطة 6 و النقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث »Gharb Offshore Sud II« لفترة أولية مدتها 

سنتين وستة أشهر تبتدئ من 9 ماي 2014.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 8.8 ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

)8)من)رجب)ذ  8 ))8)مسي) 18)()ب لح)رخصا) لبحث)عن)

(»Gharb(Offshore(Sud(III«(2مواد)ا هي رقكسربورات)انم س

 »Repsol ا وطني) لهي رقكسربورات)قانذسدن)قشركا   ل كسب)

.Exploracion(Gharb,(s.a«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها   الهيدروكاربورات 

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

الظهير  بتنفيذه  الصادر   27.99 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 ف8راير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

)3 نوفم8ر 1993( بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 21.90، كما 

الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في  الصادر   1652.14 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير  والبيئة 

25 من جمادى اآلخرة 1435 )25 أبريل 2014( باملوافقة على االتفاق 

 النفطي »Gharb Offshore Sud« امل8رم في 11 من جمادى األولى 1435

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 مارس   13(

وشركة »Repsol Exploracion Gharb« ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

 2014 مارس   13 بتاريخ  املودع   »Gharb Offshore Sud III« املسماة 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

 ،»Repsol Exploracion Gharb, s.a« وشركة



عدد 6292 - 22 ذو القعدة 1435 )18 سبتم8ر 2014( الجريدة الرسمية1)69  

قرر ما يلي :

املادة األولى

للهيدروكاربورات واملعادن  تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني 

وشركة »Repsol Exploracion Gharb, s.a« رخصة البحث عن مواد 

.»Gharb Offshore Sud III « الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  الرخصة  حدود  يلي  كما  تحدد 

والتي تغطي مساحة قدرها 1472.6 كلم2 كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة التي تصل على التوالي النقط 1 إلى 

5 ذات اإلحداثيات املخروطية املطابقة Lambert nord Maroc التالية :

XYالنقط

1278.000489.086
2308.000489.086
3308.000440.000
4278.000440.000
5278.000477.000

ب( الخط املستقيم الرابط بين النقطة 5 و النقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث »Gharb offshore sud III« لفترة أولية مدتها 

سنتين وستة أشهر تبتدئ من 9 ماي 2014.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة..

فيتفويت)جزئي)لحصص)ا فسل 2. صسدر) رقم) 8.)81)) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)
بإح اث) أبريل) 18)() (8 ( ذ  8  اآلخر2) ج سدى) من) (8 
 »Pathfinder(ت لكهس)شركا ا تي) ا فسل 2) لحصا) تفويت)جزئي)
»Hydrocarbon(Ventures(Limited)في)رخص)ا بحث)عن)مواد)
إلى) (»Foum( Assaka( Offshore( I« انم س2) ا هي رقكسربورات)
 »SK(Innovation(فسل 2)شركا (»Foum(Assaka(Offshore(IV«

. Co.(Ltd«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
وقع  كما   ،)1992 أبريل  )فاتح  رمضان  من   27 بتاريخ  رقم 1.91.118 
تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
2000( وال سيما  القعدة 1420)15 ف8راير  بتاريخ 9 ذي  رقم 1.99.340 

املادة 8 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
)3 نوفمبر 1993( بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 21.90، كما 
الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 19 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 
 1432 رجب  من   28 في  الصادر   2333.11 رقم  واملالية   االقتصاد 
 »Foum Assaka النفطي  االتفاق  على  باملوافقة   )2011 )فاتح يوليو 
بين   )2011 ماي   4(  1432 األولى   جمادى  من   30 في  امل8رم   Offshore«
 »Kosmos Energy  املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركات
 »Pathfinder Hydrocarbon Ventures و   Deepwater Morocco«

»Limited ؛

رقم 1458.13  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  وعلى 
الصادرة في 19 من صفر 1434 )2 يناير 2013( بإحداث تفويت جزئي 
 »Pathfinder Hydrocarbon شركة  تملكها  التي  الفائدة  لحصص 
»Ventures Limited في رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات 
 »Foum Assaka Offshore IV « إلى »Foum Assaka Offshore I « املسماة

لفائدة شركة »Kosmos Energy Deepwater Morocco« ؛

 481.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرارات  وعلى 
بمنح   )2014 يناير   6(  1435 األول  ربيع   4 في  الصادرة   484.14 إلى 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  لرخص   أولى  تكميلية  فترة 
 »Foum Assaka إلى   »Foum Assaka Offshore I« املسماة 
وشركتي واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore IV« 
 »Pathfinder Hydrocarbon و »Kosmos Energy Deepwater Morocco«

»Ventures Limited ؛
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 998.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  وعلى 

بإحداث   )2014 مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10 في  الصادر 

 »Kosmos energy تفويت جزئي لحصص الفائدة التي تملكها شركة

»Deepwater Morocco في رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

 »Foum Assaka Offshore IV« إلى »Foum Assaka Offshore I« املسماة

لفائدة شركة »BP Exploration )Morocco( limited« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 1469.14 الصادر في 11 من جمادى اآلخرة 1435 

النفطي باالتفاق   3 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 أبريل   11( 

 1435 األولى  جمادى  من   15 في  امل8رم   »Foum Assaka Offshore«

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 مارس   17(

 »Pathfinder و »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات

 »BP Exploration )Morocco( و Hydrocarbon ventures Limited«

،»SK Innovation Co. Ltd« و Limited«

قرر ما يلي :

املادة األولى

 »Pathfinder Hydrocarbon ventures Limited« لشركة  يؤذن 
البحث  رخص  في  تملكها  التي  الفائدة  حصة  من  املائة  في   50 تفويت 
 »Foum Assaka Offshore IV« إلى   »Foum Assaka Offshore I« املسماة 

لفائدة شركة »SK Innovation Co. Ltd« لتصبح الحصص كالتالي :

- L’office national des hydrocarbures et des mines : 25% ;

- Kosmos Energy Deepwater Morocco : 29.925% ;

- BP Exploration )Morocco( Limited : 26.325% ;

- Pathfinder Hydrocarbon ventures Limited : 9.375% ;

- SK Innovation Co. Ltd : 9.375%.

املادة الثانية

يشمل التفويت الجزئي لحصة الفائدة كافة املساحات التي تغطيها 
رخص البحث املشار إليها أعاله.

املادة الثالثة

التي  االلتزامات  كافة   »SK Innovation Co. Ltd« شركة  تتحمل 
 »Pathfinder Hydrocarbon ventures Limited« شركة  تعهدت 
بااللتزام بها وتستفيد من جميع الحقوق واالمتيازات املمنوحة لهذه 
األخيرة بموجب القانون املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات 

واستغاللها واالتفاق النفطي السالف الذكر.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 8.  ))) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

جزئي) تفويت) بإح اث) مسي) 18)() (8(( ذ  8  رجب) من) (8(

 »Kosmos( Energy شركا) ت لكهس) ا تي) ا فسل 2) لحصص)

مواد) عن) ا بحث) رخص) في) (Deepwater Morocco «

إلى) (»Tarhazoute( Offshore( 1« انم س2) ا هي رقكسربورات)

 »BP(Exploration(فسل 2)شركا (»Tarhazoute(Offshore(4«

. )Morocco(((Limited(«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

بناء على القانون رقم 21.90 املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات 

واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من 

بالقانون وتتميمه  تغييره  وقع  كما   ،)1992 أبريل  )فاتح   1412  رمضان 

رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي 

القعدة 1420)15 ف8راير 2000( وال سيما املادة 8 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

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

الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 19 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 95.14 الصادر في 2 صفر 1435 )6 ديسبمر 2013( 

في امل8رم   »Tarhazoute Offshore « النفطي  االتفاق  على   باملوافقة 

الوطني  املكتب  بين   )2013 أكتوبر   10(  1434 الحجة   ذي   4

 »Kosmos Energy Deepwater وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 

»Morocco  ؛

 338.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرارات  وعلى 

بمنح   )2014 يناير    6(  1435 األول  ربيع   4 في  الصادرة    341.14 إلى 

 » Tarhazoute 1(« رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

الوطني  للمكتب   » Tarhazoute Offshore  4 (« إلى   Offshore

 »Kosmos energy deepwater وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 

.Morocco «
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

 االقتصاد واملالية رقم 1467.14 الصادر في 12 من جمادى األولى 1435

النفطي  باإلتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

» TARHAZOUTE OFFSHORE « امل8رم في 12 من ربيع اآلخر 1435 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 ف8راير   12(

 » BP و    »Kosmos energy deepwater Morocco« وشركتي 

،Exploration )Morocco( Limited «

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن لشركة »Kosmos Energy Deepwater Morocco « تفويت 

  »Tarhazoute املسماة  البحث  رخص  في  حصصها  من  املائة  في   60

 BP« شركة   لفائدة   » Tarhazoute Offshore  4  « إلى   Offshore 1«

Exploration )Morocco( limitedo« لتصبح الحصص كالتالي :

- L’Office national des hydrocarbures et des mines : 25% ;

- Kosmos Energy Deepwater Morocco : 30 % ;

- BP Exploration )Morocco( Limited : 45 %.

املادة الثانية

التي  املساحات  كافة  الفائدة  لحصص  الجزئي  التفويت  يشمل 

تغطيها رخص البحث املشار إليها أعاله.

املادة الثالثة

كافة   »BP Exploration )Morocco( Limited « شركة  تتحمل 

 »Kosmos Energy Deepwater Morocco  «االلتزامات التي تعهدت شركة

االلتزام  بها وتستفيد من جميع الحقوق واالمتيازات املمنوحة لهذه األخيرة 

بموجب القانون املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها 

واالتفاق النفطي السالف الذكر.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب  1435 )12 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة..

في صسدر) قا بيئارقم) 1.8ذ6)) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

جزئي) تفويت) بإح اث) مسي) 18)() (89( ذ  8  رجب) من) (89

 »Teredo( Morocco شركا) ت لكهس) ا تي) ا فسل 2) لحصص)

ا هي رقكسربورات) مواد) عن) ا بحث) رخص) في) (Limited«

 »Boujdour(إلى (»Boujdour(Offshore(Shallow(I«(2انم س

 »Glencore شركا) )Offshore  فسل 2) Shallow( V«

. Exploration()Morocco((Ltd«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها   الهيدروكاربورات 

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

الظهير  بتنفيذه  الصادر   27.99 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420)15 ف8راير 2000( 

وال سيما املادة 8 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

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

الحجة  ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع 

1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 19 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 1217.11 الصادر في 17 من ربيع األول 1432 

 »Boujdour النفطي  االتفاق  على  باملوافقة   )2011 )21 ف8راير 

1432 محرم   من   24 في  امل8رم   Offshore Shallow« 

للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2010 ديسم8ر   31(

واملعادن وشركة  »Teredo Morocco Limited« ؛

وعلى قرارات وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 1081.13 

إلى 1085.13 الصادرة في 9 ربيع اآلخر 1434 )20 ف8راير 2013( بمنح 

فترة تكميلية أولى لرخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

 »Boujdour Offshore إلى   »Boujdour Offshore Shallow I«

»Shallow V للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 

»Teredo Morocco Limited« ؛
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واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

في  الصادر   2242.14 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير  والبيئة 

12 من رجب 1435 )12 ماي 2014( باملوافقة على امللحق رقم 1 باالتفاق 

 النفطي »Boujdour Offshore Shallow« امل8رم في 15 من جمادى األولى 1435

 )17 مارس 2014( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي

،»Glencore Exploration )Morocco( Ltd« و »Teredo Morocco Limited«

قرر ما يلي :

املادة األولى

املائة  في   51 تفويت   »Teredo Morocco Limited« لشركة  يؤذن 

 »Boujdour من حصص الفائدة التي تملكها في رخص البحث املسماة

»Offshore Shallow I إلى »Boujdour Offshore Shallow  V« لفائدة 

الحصص  لتصبح   »Glencore Exploration )Morocco( Ltd« شركة 

كالتالي :

L’office national des hydrocarbures et des mines : 25% ;

Teredo Morocco limited : 36.75% ;

Glencore exploration )Morocco( Ltd : 38.25%.

املادة الثانية

التي  املساحات  كافة  الفائدة  لحصص  الجزئي  التفويت  يشمل 

تغطيها رخص البحث املشار إليها أعاله.

املادة الثالثة

كافة   »Glencore Exploration )Morocco( Ltd« شركة  تتحمل 

االلتزامات التي تعهدت شركة »Teredo Morocco Limited« االلتزام 

األخيرة  لهذه  املمنوحة  واالمتيازات  الحقوق  جميع  من  وتستفيد  بها 

الهيدروكاربورات  حقول  عن  بالبحث  املتعلق  القانون  بموجب 

واستغاللها واالتفاق النفطي السالف الذكر.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1435 )19 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة..

فيملح)فت21)تك يليا) رخص)ا بحث.	  صسدر) قا بيئارقم) 8. 81)) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

قرار) بسغيي1) أبريل) 18)() (8 ( ذ  8  اآلخر2) ج سدى) من) (8 

في) ا صسدر) رقم) 18.8 ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا) قزير)
أقلى) تك يليا) فت21) ب لح) ()(18 ( يلسير) (6( ذ  8  األقل) ربيع) ( 

 »Foum(2انم س ا هي رقكسربورات) مواد) عن) ا بحث)  رخصا)

ا وطني) لهي رقكسربورات) )Assaka) ل كسب) Offshore( I«

»Kosmos(Energy(Deepwater(Morocco«(قانذسدن)قشركتي 

.(»Pathfinder(Hydrocarbon(Ventures(Limited(«ق

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   481.14  رقم 

البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(

 FOUM ASSAKA« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن 

واملعادن  للهيدروكاربوات  الوطني  للمكتب   »OFFSHORE I

»Kosmos Energy Deepwater Morocco Energy«  وشركتي 

و » Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 1469.14 الصادر في 11 من جمادى اآلخرة 1435 

النفطي  باالتفاق   3 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 )11 أبريل 

»FOUM ASSAKA OFFSHORE« امل8رم في 15 من جمادى األولى  

للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 مارس   17(  1435

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات    واملعادن 

»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«  و 

،»SK Innovation Co.Ltd« و »BP Exploration )Morocco( Limited« و

 قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 481.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   - األولى.  »املادة 
»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات    »واملعادن 

 »BP Exploration و »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« و«
البحث رخصة   »SK Innovation Co.Ltd« و   )Morocco( Limited«« 

».»Foum Assaka Offshore I« عن مواد الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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في صسدر) رقم) 8. 81)) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)
قرار) بسغيي1) أبريل) 18)() (8 ( ذ  8  اآلخر2) ج سدى) من) (8 
في ا صسدر) رقم) 8.)1 ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قزير)
أقلى) تك يليا) فت21) ب لح) يلسير) 18)() (6( ذ  8  األقل) ربيع) ( 
 »Foum(2انم س ا هي رقكسربورات) مواد) عن) ا بحث)  رخصا)
ا وطني) لهي رقكسربورات) )Assaka) ل كسب) Offshore( II«
»Kosmos(Energy(Deepwater(Morocco«(قانذسدن)قشركتي 

.(»Pathfinder(Hydrocarbon(Ventures(Limited(«ق

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 
1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   482.14  رقم 

البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(
 »Foum Assaka املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore II«
»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 

و » Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« ؛

والبيئة ووزير  واملاء  الطاقة واملعادن  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
االقتصاد واملالية رقم 1469.14 الصادر في 11 من جمادى اآلخرة 1435 
 Foum« 11 أبريل 2014( باملوافقة على امللحق رقم 3 باالتفاق النفطي(
 1435 األولى   جمادى  من   15 في  امل8رم   »Assaka Offshore
)17 مارس 2014( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركات  
»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«  و 

،»SK Innovation Co.Ltd« و »BP Exploration )Morocco( Limited« و

 قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 482.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   - األولى.  »املادة 
»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات    »واملعادن 
»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«  »و 

 »SK Innovation و   »BP Exploration )Morocco( Limited« »و 
املسماة الهيدروكاربورات  مواد  »عن  البحث  رخصة   Co.Ltd«« 

».»Foum Assaka Offshore II««

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 8.ذ81)) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)

قرار) بسغيي1) أبريل) 18)() (8 ( ذ  8  اآلخر2) ج سدى) من) (8 

في) ا صسدر) رقم) 8. 1 ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا) قزير)
أقلى) تك يليا) فت21) ب لح) ()(18 ( يلسير) (6( ذ  8  األقل) ربيع) ( 

 »Foum(2انم س ا هي رقكسربورات) مواد) عن) ا بحث)  رخصا)

ا وطني) لهي رقكسربورات) )Assaka) ل كسب) Offshore( III«

»Kosmos(Energy(Deepwater(Morocco«(قانذسدن)قشركتي 

.(»Pathfinder(Hydrocarbon(Ventures(Limited(«ق

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   483.14  رقم 

البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(

 Foum Assaka« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »Offshore III

»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 

و » Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 
االقتصاد واملالية رقم 1469.14 الصادر في 11 من جمادى اآلخرة 1435 
النفطي  باالتفاق   3 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 )11 أبريل 
»Foum Assaka Offshore« امل8رم في 15 من جمادى األولى  1435 
)17 مارس 2014( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
 »Pathfinder و »Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركات
 »BP Exploration )Morocco( و Hydrocarbon Ventures Limited«

،»SK Innovation Co.Ltd« و Limited«

 قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 483.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   - األولى.  »املادة 
»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات   »واملعادن 
»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«  »و 

 »SK Innovation و   »BP Exploration )Morocco( Limited« »و 
املسماة الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة   Co.Ltd«« 

».»Foum Assaka Offshore III««

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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في صسدر) قا بيئارقم) 816.8)) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)
قرار) بسغيي1) أبريل) 18)() (8 ( ذ  8  اآلخر2) ج سدى) من) (8 
في ا صسدر) رقم) 8. 1 ) قا بيئا) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قزير)
أقلى) تك يليا) فت21) ب لح) يلسير) 18)() (6( ذ  8  األقل) ربيع) ( 
 »Foum(2انم س ا هي رقكسربورات) مواد) عن) ا بحث)  رخصا)
ا وطني) لهي رقكسربورات) )Assaka) ل كسب) Offshore( IV«
»Kosmos(Energy(Deepwater(Morocco«(قانذسدن)قشركتي 

.(»Pathfinder(Hydrocarbon(Ventures(Limited(«ق

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

والبيئة واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   484.14  رقم 

البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(

 »Foum Assaka املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   Offshore IV«

»Kosmos Energy Deepwater Morocco«  وشركتي 

و » Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

االقتصاد واملالية رقم 1469.14 الصادر في 11 جمادى اآلخرة 1435 

النفطي  باالتفاق   3 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 )11 أبريل 

األولى   جمادى  من   15 في  امل8رم   »Foum Assaka Offshore«

للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2014 مارس   17(  1435

»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات    واملعادن 

»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«  و 

، »SK Innovation Co.Ltd« و »BP Exploration )Morocco( Limited« و

 قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 484.14 الصادر في 4 ربيع األول 1435 )6 يناير 2014( :

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   - األولى.  »املادة 
»Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركات   »واملعادن 

 »BP Exploration و »Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« و«
»»Morocco( Limited( و »SK Innovation Co.Ltd« رخصة البحث عن 

».»Foum Assaka Offshore IV« مواد الهيدروكاربورات املسماة«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في صسدر) قا بيئارقم) 818.8)) قانسء) قانذسدن) ا طسقا)  قرار) وزير)
أقلى) تك يليا) فت21) ب لح) ذ  8 )1))مسي) 18)() 1))من)رجب)
 »Loukos(2رخصا)ا بحث)عن)مواد)ا هي رقكسربورات)انم س 
قانذسدن) ا وطني) لهي رقكسربورات) )Offshore) ل كسب) I«
 »Chariot( Oil( &( Gas( Investments( )Morocco( قشركا 

.Limited«

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على   بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

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

وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

2000( وال سيما  القعدة 1420)15 ف8راير  بتاريخ 9 ذي  رقم 1.99.340 

املادة 24 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�صي   33.01 رقم  القانون  وعلى 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن  للهيدروكاربورات 

رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 )11 نوفم8ر 2003( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

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

وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة 18 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 

)29 ديسم8ر 2004( بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم 33.01 ؛

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزيرة  املشترك  القرار  وعلى 

 ووزير االقتصاد واملالية رقم 515.10 الصادر في 22 من محرم 1431

النفطي  االتفاق  على  باملوافقة   )2010 يناير   8(

1430 القعدة  ذي  من   25 في  امل8رم   »Loukos Offshore« 

 )13 نوفم8ر 2009( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 

»Maghreb Petroleum Exploration s.a« ؛

رقم 836.10  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزيرة  قرار  وعلى 
البحث عن  بمنح رخصة   )2010 يناير   18( 1431 2 صفر  في  الصادر 

للمكتب   »Loukos Offshore I« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد 

 »Maghreb وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 

»Petroleum Exploration s.a ؛

في الصادر   1783.13 رقم  والبيئة  واملاء  الطاقة  وزير  قرار   وعلى 

25 من صفر 1434 )8 يناير 2013( بإحداث تفويت كلي لحصص الفائدة التي 

تملكها شركة »Maghreb Petroleum Exploration s.a« في رخصة البحث 

عن مواد الهيدروكاربورات املسماة »Loukos Offshore I« لفائدة شركة 
»Chariot Oil & Gas Investments )Morocco( Limited« ؛
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والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  وعلى 

بتغيير   )2013 ينار   8(  1434 صفر  من   25 في  الصادر   1784.13 رقم 

بتاريخ  836.10 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزيرة   قرار 

مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2010 يناير   18(  1431 صفر   2

الوطني  للمكتب   »Loukos Offshore I« املسماة  الهيدروكاربورات 

 »Maghreb Petroleum وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 

»Exploration s.a ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير 

1435 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر   997.14 رقم  واملالية   االقتصاد 

 »Loukos 3 يناير 2014( باملوافقة على امللحق رقم 4 باالتفاق النفطي(

2013( بين املكتب  1434 )29 ماي  18 من رجب  »Offshore امل8رم في 

  »Chariot Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 

»Investment )Morocco( limited ؛

مواد  عن  البحث  لرخصة  األولى  التكميلية  املدة  طلب  وعلى 

املكتب  قبل  من  املقدم   »Loukos Offshore I« الهيدروكاربورات 

  »Chariot Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 

»Investment  )Morocco( limited؛

وعلى إعالن مديرية التنمية املعدنية املتعلق باملساحة املتخلى عنها 

حرة للبحث والذي تم نشره بالصحف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للهيدروكاربورات واملعادن  تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني 

 »Chariot Oil & Gas  Investment )Morocco( limited« وشركة 

 »Loukos Offshore« رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

I ملدة تكميلية أولى بسنتين تبتدئ من 12 يناير 2014.

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  الرخصة  حدود  يلي  كما  تحدد 

والتي تغطي مساحة قدرها 1155,6 كلم2 كما هي مبينة على الخريطة 

املرفقة بأصل هذا القرار :

 A النقط  التوالي  على  تصل  التي  املستقيمة  الخطوط  بواسطة  أ( 

 Lambert Zone 1 : ذات اإلحداثيات املخروطية املطابقة التالية T إلى

Maroc - Datum Merchich

XYالنقط

A350.000,00450.000,00
B370.000,00450.000,00
C370.000,00455.000,00
D375.000,00455.000,00
E375.000,00460.000,00
F385.000,00460.000,00
G385.000,00465.000,00
H405.000,00465.000,00
I405.000,00455.000,00
J400.000,00455.000,00
K400.000,00450.000,00
L395.000,00450.000,00

M395.000,00445.000,00
N390.000,00445.000,00
O390.000,00440.000,00
P386.530,00440.000,00
Q386.530,00420.000,00
R370.000,00420.000,00
S370.000,00440.000,00
T350.000,00440.000,00

.A بالنقطة T ب( بالخط املستقيم الذي يربط النقطة

املادة الثالثة

تصبح املساحات املتخلى عنها بمناسبة هذه الفترة التكميلية األولى 

حرة للبحث.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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في)تذيين)آمرين)ممسع ين)بس صرف. صسدر) رقم) 8.)19)) ا بحري) قا صي ) ا فالحا) قرار) وزير)

رقم)19. )81  ا ورار) بسغيي1) )7)مسي) 18)() 7)رجب)ذ  8 

))))يونيو)119))   8  1 اآلخر2) ج سدى) من) ((1 في) ا صسدر)

بسذيين)آمرين)ممسع ين)بس صرف)قنواب)عنهم.

وزير الفالحة والصيد البحري،

في  الصادر   1823.09 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

آمرين  بتعيين   )2009 يونيو   22(  1430 اآلخرة  جمادى  من   28

مساعدين بالصرف ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1433 اآلخر  ربيع  14 من  في  الصادر   2.12.33 املرسوم رقم  وعلى 

)7مارس 2012( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 1823.09 بتاريخ 28 من جمادى اآلخرة 1430 )22 يونيو 2009( :

 »املادة األولى . - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي

»األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لقبض املوارد وصرف 

البحري  الفالحة والصيد  لدن وزير  إليهم من  املفوضة  »االعتمادات 

الخصوصيين  الحسابين  ومن  الفالحة  لقطاع  العامة  امليزانية  »من 

»للخزينة...

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

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

»...................................................................... فيما يتعلق بالنفقات.

النواباآلمرون املساعدون بالصرف
املحاسبون 

املكلفون

رئيس قسم تنمية السالسل املدير الجهوي للفالحة لجهة طنجة - تطوان.

الفالحية.
خازن عمالة طنجة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1435 )7 ماي 2014(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.        

في) رقم) 1.8 1))صسدر) قا لوجيمتيك) قا لول) ا سجهيز) قرار) وزير)

1)شذبسن)ذ  8 )6)يونيو) 18)()بسذيين)آمر)ممسع )بس صرف)

قنسلب)عله.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 ؛

1435 محرم  من   17 في  الصادر   2.13.828 رقم  املرسوم   وعلى 
والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفم8ر   21(

واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املوانئ وامللك العمومي البحري آمرا مساعدا لصرف 
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املوانئ وامللك العمومي البحري أو عاقه عائق ناب 
عنه رئيس قسم التخطيط والتمويل بمديرية املوانئ وامللك العمومي 

البحري.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 
ونائبه املشار إليهما في املادتين األولى والثانية أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومان بصرف النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

املادة الخامسة

 1434 األول  ربيع   10 في  الصادر   632.13 رقم  القرار  ينسخ 
)22 يناير 2013( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1435 )6 يونيو 2014(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من) في) )) صسدر) رقم) 111.8)) قانس يا) االقسصسد) قرار) وزير)

رمضسن))ذ  8 ))))يو يو) 18)()بسغيي1)ا ورار)رقم) 818.8  

ا صسدر)في)86)من)عي)الحجا)   8 ))))أكسوبر) 18)()بسذيين)

آمرين)ممسع ين)بس صرف)قنواب)عنهم.

وزير االقتصاد واملالية،

من   16 في  الصادر   3101.13 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

مساعدين  آمرين  بتعيين   )2013 أكتوبر   22( ذي الحجة 1434 

بالصرف ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة  1434 

واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 )21 أكتوبر 

والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3101.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 )22 أكتوبر 2013( :

»املادة األولى .- يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي 

»األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات 

وزارة  ميزانية  من  واملالية  االقتصاد  وزير  لدن  من  إليهم  »املفوضة 

»االقتصاد واملالية :

االخسصسص)

ا ت1ابي

اآلمرقن)

انمسع قن)

بس صرف

ا لواب
املحستبون)

انكلفون

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

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

مصلحة، .........................الوسط. رئيس  نبيل،  املجيد  عبد  السيد 

املكلف بتدبير املوارد البشرية والعتاد.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1435 )22 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

قرار) وزير)االقسصسد)قانس يا)رقم) 8. 16))صسدر)في)7))من)رمضسن))ذ  8 

في) ا صسدر) رقم) 8.  9) ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() )ذ))

آمرين) بسذيين) مسرس) 18)() (8(( ذ  8  األقلى) ج سدى) (81

ممسع ين)بس صرف.

وزير االقتصاد واملالية،

األولى  10جمادى  في  الصادر   944.14 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

1435 )12 مارس 2014( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف، كما وقع 

تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة  1434 

واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 )21 أكتوبر 

والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 944.14 بتاريخ 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( :

الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين   -. األولى  »املادة 

لدن  إليهم من  املفوضة  آمرين مساعدين لصرف االعتمادات  »التالي 

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  برسم  واملالية  االقتصاد  »وزير 

»رقم 3.2.0.0.1.13.003 الحامل عنوان »الحساب الخاص باستبدال 

نفس  في  املحددة  االقتناء  عمليات  لتنفيذ  وذلك  الدولة«  »أمالك 

»الجدول :



69 7 الجريدة الرسميةعدد 6292 - 22 ذو القعدة 1435 )18 سبتم8ر 2014( 

قرار) وزير)االقسصسد)قانس يا)رقم) 8. 16))صسدر)في)7))من)رمضسن)ذ  8 )ذ))يو يو) 18)()بتس يم)ا ورار)رقم) 8.  9)ا صسدر)في)

81)ج سدى)األقلى)ذ  8 ))8)مسرس) 18)()بسذيين)آمرين)ممسع ين)بس صرف

وزير االقتصاد واملالية ،  

بالصرف، كما وقع  آمرين مساعدين  بتعيين   )2014 1435 )12 مارس  األولى  10 جمادى  في  الصادر   944.14 القرار رقم  بعد االطالع على 

تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 )21 أكتوبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية والوزير 

املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 944.14 بتاريخ 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( :

لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدين  آمرين  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين   - األولى.  »املادة 

باستبدال الخاص  الحساب  عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.13.003 رقم  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  برسم  واملالية  االقتصاد   »وزير 

»»أمالك الدولة« وذلك لتنفيذ عمليات االقتناء املحددة في نفس الجدول :

املحاسبون املكلفوننوع العملياتاآلمرون املساعدون بالصرف

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

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

السفير سفير صاحب الجاللة ببيروت )لبنان(. وإقامة  املغربية  اململكة  سفارة  مقر   إليواء  بناية  اقتناء 

ببيروت.

العون املحاسب لدى سفارة اململكة املغربية بلبنان.

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1435 )25 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد.
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قرار)) وزير)األققسف)قا شؤقن)اإلتالميا)رقم) 7.8 1))صسدر)في)6))من)رمضسن))ذ  8 ) ))يو يو) 18)()بسذيين)آمرين)ممسع ين)بس صرف)

قنواب)عنهم

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،

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

وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.12.03 الصادر في 2 ربيع األول 1433 )26 يناير 2012( املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون أمرين مساعدين بالصرف واآلخرون نوابا عنهم لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد 

ونفقات ميزانيتي التسيير واالستثمار لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :
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 انل قب)الجهوي

  لشؤقن)اإلتالميا)لجها

مكلسس)-)تسفيالت

قانس يا) اإلداريا) ا شؤقن) مصلحا) رليس)

اإلتالميا الجهويا) لشؤقن)  بسنل قبيا)

بلفس)الجها.

 خسزن)ع س ا

مكلسس
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التي يقومون  امليزانية  إليهم أعاله فقرات  املشار  بالصرف  إلى اآلمرين املساعدين  في تفويض االعتمادات املسند  .- تحدد  الثانية  املادة 

بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1436.12 الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 ف8راير 2012( بتعيين 

آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم) 18.8 ) انذسدالت)بين)ا شهسدات.

صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)ا ورار)رقم) 6.1   

اللحا) بسح ي ) ف18اير) 11)() )ذ)) ذ) 8  محرم) في) ) ا صسدر)

ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)ا سخصص)في)ا طب،)تخصص):)

أمراض)األعن)قالحلق)قالحلجر2.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1425 4 محرم  في  الصادر  رقم 346.04  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين 

)25 ف8راير 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

في الطب، تخصص : أمراض األذن والحلق والحنجرة، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 346.04 الصادر في 4 محرم 1425 )25 ف8راير 2004( :

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

»تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض األذن والحلق 

»والحنجرة :

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

»)-)إتبسنيس):

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

« – Titulo oficial de medica especialista en otorrino- 
« laringologia, délivré par el ministro de educacion, 
« cultura y deporte - Espagne - le 2 janvier 2012, assorti 
« d’un stage d’une année du 9 mai 2013 au 9 mai 2014 
« effectué au C.H.U Ibn Rochd de Casablanca, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
« 13 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم)) 96.8 ) 
ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)
ذ) 8  اآلخر2) ج سدى) من) في) )) ا صسدر) رقم) 1.)1 8)
تذسدل) ا تي) ا شهسدات) اللحا) بسح ي ) أغمطس) 11)() (88(
ا كلوم) أمراض) (: تخصص) ا طب،) في) ا سخصص) دبلوم)

قالجبسر2.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
والبحث العلمي رقم 1482.04 الصادر في 24 من جمادى اآلخرة 1425 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 أغسطس   11 (
وقع  كما  والجبارة،  الكلوم  أمراض   : تخصص  الطب،  في  التخصص 

تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 
الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1425 اآلخرة  جمادى  من   24 في  الصادر   1482.04 رقم  أعاله 

)11 أغسطس 2004( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض الكلوم والجبارة :

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

»)-)فرنمس):

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

« – Diplôme interuniversitaire de spécialisation chirurgie 
« générale, délivré par l’Université d’Amiens - France - le 
« 25 octobre 2007, assorti de la qualification spécialiste 
« en chirurgie orthopédique et traumatologie, délivrée 
« par l’Ordre des médecins, Conseil départemental de la 
« Correze - France et d’une attestation d’évaluation des 
« connaissances et des compétences en traumatologie  
« orthopédique, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Marrakech - le 10 avril 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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 قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم)) 91.8 )
ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)
رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997()بسح ي )

اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

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

الرابعة املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  دبلوم   »تعادل 

»)الفقرة األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة 

التجريبية العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا   »بشهادة 

»أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

«  –  Qualification en médecine générale, docteur en 
« médecine, délivrée par l’Académie d’Etat de médecine de 
« l’Ocetie de nord Vladikavkaz - Fédération de Russie - le 
« 16 juin 2002, assortie d’un stage de trois  années : du  
« 1er avril 2011 au 31 mars 2013 au Centre hospitalier 
« Hassan II de Fès et du 2 mai 2013 au 2 mai 2014 à 
« l’hôpital Moulay Ismail de Meknès, validé par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - le 
« 13 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم)) 99.8 ) 
ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)
رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997()بسح ي )

اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 
الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

التي  الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 
الرابعة املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  دبلوم   »تعادل 

»)الفقرة األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة 
التجريبية العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا   »بشهادة 

»أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

«  –  Qualif ication en médecine générale, docteur 
«  en médecine, délivrée par l’Université d’Etat de 
« médecine de Riazan - Fédération de Russie - 
« le 22 juin 2011, assortie d’un stage de deux 
«  ans : du 20 décembre 2011 au 4 avril 2013 au 
« Centre hospitalier  Hassan II de Fès, du 25 avril 2013 au 
« 25 octobre 2013 au Centre régional « Ibn Khatib » de Fès 
« et du 13 novembre 2013 au 13 février 2014 au Centre 
« de santé « Andalous » de Fès, validé par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fès - le 23 avril 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم) 18.8ذ) 

ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)

ذ) 8  ا وذ 2) عي) من) في) 8) ا صسدر) رقم) 819.1))

تذسدل) ا تي) ا شهسدات) اللحا) بسح ي ) ديم 18) 11)() ((7 (

دبلوم)ا سخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا ولب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 

األطر والبحث العلمي رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 

دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 )27 ديسم8ر 

التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسم8ر 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب :

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

»)-)بلجيكس):

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

« – Grade académique de diplôme d’études spécialisées 
«  en médecine interne (cardiologie), délivré par la 
« Faculté de médecine, Université de Liège - Belgique - le 
« 18 septembre 1999, assorti d’une attestation d’évaluation 
« des connaissances et des compétences, délivrée par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 
« 29 octobre 2013. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم)) 8.)1ذ) 

صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)ا ورار)رقم) 1.)7ذ 

بسح ي )اللحا) أبريل) 11)() (6( ذ) 8  ذ8)من)صفر) في) ا صسدر)

(: ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)ا سخصص)في)ا طب،)تخصص)

ا طب)اإلشذسعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

العلمي رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الطب اإلشعاعي، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

1425 )6 أبريل 2004( : 15 من صفر  572.04 الصادر في  رقم 

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي :

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

»)-)فرنمس):

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

«  –  Diplôme interuniversitaire de spécialisation de 
«  radiodiagnostic, délivré par l’Université René 
« Descartes - Paris V - France - le 29 octobre 1999, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 14 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم)) 8. 1ذ))صسدر)

في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)ا ورار)رقم)178.16) 

ا صسدر)في)1)عي)الحجا)7) 8 )9))ديم 18)116)()بسح ي )اللحا)

(: ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)ا سخصص)في)ا طب،)تخصص)

ا طب)ا  اخلي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2871.06 الصادر في 8 ذي الحجة 

1427 )29 ديسم8ر 2006( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم 

التخصص في الطب، تخصص : الطب الداخلي، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2871.06 الصادر في 8 ذي الحجة 1427 )29 ديسم8ر 2006( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب الداخلي :

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

»)-)إتبسنيس):

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

«  –  Especialidad de medicina interna, délivré par 

« ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad 

- « Madrid - Espagne - le 19 mai 2013. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

رقم األطر) قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم)  قرار) وزير)
  8. 1ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)ا ورار)
رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997()بسح ي )

اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

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

الرابعة املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  دبلوم   »تعادل 

»)الفقرة األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة 

أو  التجريبية  العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا  »بشهادة 

»العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

« – Qualification en médecine générale, docteur en médecine 
« délivrée par l’Université d’Etat de médecine de Riazan - 
« Fédération de Russie - le 22 juin 2011, assortie d’un stage 
« de deux ans : une année au sein du Centre hospitalier 
« universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année 
« au sein de l’hôpital périphérique Bouafi, validé par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
« 19 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم) 8.ذ1ذ) 

ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)

) )تبس 18) 11))  رجب) ) 8  (7 في) ا صسدر) رقم) 666.1)

في) ا سخصص) دبلوم) تذسدل) ا تي) ا شهسدات) اللحا) بسح ي )

ا طب،)تخصص):)أمراض)انمس ك)ا بو يا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

العلمي رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتم8ر 2003( بتحديد 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

املسالك البولية، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتم8ر 2003( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض املسالك البولية :

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

»)-)فرنمس):

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

«  –  Diplôme d’études spécialisées complémentaires 
«  de chirurgie urologique, délivré par l’Université 
« de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - France - 
« le 21 novembre 2013, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Casablanca - le 7 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

األطر قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم)  قرار) وزير)
رقم) 16.8ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)
ا ورار)رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997) 

بسح ي )اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

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

الرابعة املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  دبلوم   »تعادل 

»)الفقرة األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة 

التجريبية العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا   »بشهادة 

»أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

«  –  Qualification en médecine générale, docteur en 
« médecine, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 
« de Saint-Pétersbourg I.P. Pavlova - Fédération de 
« Russie - le 15 juin 2011, assortie d’un stage de deux ans : 
« du 13 décembre 2011 au 7 décembre  2012 au C.H.U 
« Rabat-Salé et du 2 janvier 2013 au 13 novembre 2013 
« à la délégation Skhirat-Témara et d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Rabat - le 3 avril 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم) 17.8ذ) 

ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)

ذ) 8  ا وذ 2) عي) من) في) 8) ا صسدر) رقم) 811.1))

تذسدل) ا تي) ا شهسدات) اللحا) بسح ي ) )7))ديم 18) 11)()

دبلوم)ا سخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا ذيون.)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 

1425 )27 ديسم8ر 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم 

التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسم8ر 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون :

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

»)-)ا ميلغسل):

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

«  –  Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de 
« Dakar - Sénégal - le 30 octobre 2012, assorti d’un stage 
« d’une année : du 7 janvier 2013 au 7 janvier 2014 effectué 
« à l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de Rabat 
« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 9 avril 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

قرار) وزير)ا سذليم)ا ذسلي)قا بحث)ا ذل ي)قتكوين)األطر)رقم) 11.8ذ) 

ا ورار) بتس يم) يو يو) 18)() (7( ذ  8  رمضسن) (9 في) صسدر)

تبس 18) 11))  ( ( رجب) ) 8  (7 في) ا صسدر) رقم) 666.1)

في) ا سخصص) دبلوم) تذسدل) ا تي) ا شهسدات) اللحا) بسح ي )

ا طب،)تخصص):)أمراض)انمس ك)ا بو يا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 )2003 سبتم8ر   4(  1424 رجب   7 في  الصادر  رقم 666.03  العلمي 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض املسالك البولية، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتم8ر 2003( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض املسالك البولية :

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

»)-)فرنمس):

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

«  –  Diplôme d’études spécialisées complémentaires 
« de chirurgie urologique, délivré par l’Université de 
« Strasbourg - France - le 12 décembre 2013, assorti 
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 7 mai  2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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األطر قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم)  قرار) وزير)

)رقم) 19.8ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)

ذ) 8  ا وذ 2) عي) من) في) 8) ا صسدر) رقم) 898.1)) ا ورار)

)7))ديم 18) 11)()بسح ي )اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)

ا سخصص)في)ا طب،)تخصص):)جراحا)األعصسب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2191.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 

دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  1425 )27 ديسم8ر 2004( بتحديد الئحة 

التخصص في الطب، تخصص : جراحة األعصاب، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2191.04 الصادر في 14 من ذي القعدة  1425 )27 ديسم8ر 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : جراحة األعصاب :

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

»)-)تويمرا):

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

« – Maîtrise universitaire d’études avancées en médecine 

« clinique, spécialisation : neurochirurgie, délivrée par 

« l’Université de Genève - Suisse - le 8 novembre 2013. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

األطر) قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم)  قرار) وزير)
رقم)) 81.8ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)
ا ورار)رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997) 

بسح ي )اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

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

)الفقرة  الرابعة  املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  »دبلوم 

»األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة بشهادة 

العلوم  أو  التجريبية  العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  »البكالوريا 

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

« – Qualification en médecine générale, docteur en médecine, 
« délivrée par l’Université d’Etat de médecine de Riazan - 
« Fédération de Russie - le 22 juin 2011, assortie d’un stage 
« de deux ans : une année au sein du Centre hospitalier 
« universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au 
« sein des hôpitaux périphériques Bouafi et Al Hassani, 
« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 19 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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األطر قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم)  قرار) وزير)
)رقم) 88.8ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)
ا ورار)رقم)97. 96))ا صسدر)في)))شذبسن)81 8 ) )ديم 18)8997) 

بسح ي )اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)دكسور)في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 
الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسم8ر 1997( :

التي  الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 
الرابعة املادة  في  عليه  املنصوص  الطب  في  دكتور  دبلوم   »تعادل 

»)الفقرة األولى( من القانون املشار إليه أعاله رقم 10.94، مشفوعة 
أو  التجريبية  العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا  »بشهادة 

»العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)ف يرا يا)رقتيس):

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

«  –  Qualification en médecine générale, docteur en 
« médecine, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 
« de Saint-Pétersbourg I.P. Pavlova - Fédération de 
«Russie - le 15 juin 2011, assortie d’un stage de deux 
« ans : du 24 octobre 2011 au 24 décembre 2012 au 
« C.H.U Hassan II de Fès et du 4 février 2013 au 2 avril 
« 2014 effectué au Centre régional de Meknès-Tafilalet, 
« au Centre régional de Meknès « hôpital Mohamed V » 
« et à l’hôpital Mère-enfants « Paanon » validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - le 
« 25 avril 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.

األطر) قتكوين) ا ذل ي) قا بحث) ا ذسلي) ا سذليم) قرار) وزير)

رقم) 8. 8ذ))صسدر)في)9)رمضسن)ذ  8 )7)يو يو) 18)()بتس يم)

8 (7 األقلى) 89)من)ج سدى) في) ا صسدر)  ا ورار)رقم)16.  88)

)86)يونيو)116)()بسح ي )اللحا)ا شهسدات)ا تي)تذسدل)دبلوم)

ا سخصص)في)ا طب،)تخصص):)الجراحا)على)ا مرطسن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 

والبحث العلمي رقم 1134.06 الصادر في 19 من جمادى األولى 1427 

)16 يونيو 2006( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

في الطب، تخصص : الجراحة على السرطان، كما وقع تتميمه ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

20 ماي 2014 ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة األطباء 

الوطنية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 1134.06 الصادر في 19 من جمادى األولى 1427 )16 يونيو 2006(  :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة على السرطان :

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

»)-)ا ميلغسل):

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

« – Diplôme d’études spécialisées de cancérologie (option : 
« chirurgie), délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 
« Diop de Dakar - le 2 mai 2012, assorti d’un stage 
« d’une année du 6 mai 2013 au 6 mai 2014 au C.H.U  
« Ibn Rochd de Casablanca, validé par la Faculté 
« de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
« 12 mai 2014. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

اإلمضاء : لحسن الداودي.
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ا سويي )في)ع اد)اآلثسر):

ذ  8ا فل ق)ا كبي1)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء. رمضسن) من) (89 في) صسدر) رقم) 671.8)) ا ثوسفا)  قرار) وزير)

 Grand(Hotel(1ا كبي ا فل ق) بسويي ) يو يو) 18)()يو�صي) (87(

)انلك)انم ى)ا فل ق)ا كبي1()ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء)في)ع اد)اآلثسر.

وزير الثقافة ،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسم8ر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

جمعية  به  تقدمت  الذي  التقييد  طلب  على   وبعداالطالع 

الدار البيضاء الذاكرة »Casamémoire« بتاريخ 6 مارس 2014 ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

6 ماي 2014،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار بناية الفندق الكبير Grand Hotel )امللك املسمى 

بمدينة  والواقع   C/591 العقاري  الرسم  موضوع  الكبير(   الفندق 

الدار البيضاء كما هو مبين في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

كانت  كيفما  للبناية  العام  الشكل  في  تغيير  أي  إحداث  يمكن  ال 

طبيعته ما لم يعلم املالك أو املالك اإلدارة قبل التاريخ املقرر للشروع 

بالفصل  عليه  منصوص  هو  كما  األقل،  على  أشهر  بستة  األعمال  في 

السادس من القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

إلى وزير الثقافة.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد األمين الصبيحي.

ذ  8بلسيا)J.PARRAIN)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء. رمضسن) من) (89 في) صسدر) رقم) 678.8)) ا ثوسفا)  قرار) وزير)

J.PARRAIN بلسيا) بسويي ) يو�صي) يو يو) 18)() (87( 

)انلك)انم ى)»ققرتلطون«()ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء)في)ع اد)اآلثسر.

وزير الثقافة ،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسم8ر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به جمعية الدار البيضاء 

الذاكرة »Casamémoire« بتاريخ 13 نوفم8ر 2014 ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

26 ديسم8ر 2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار بناية J/PARRAIN )امللك املسمى »وورتنطون«( 

موضوع الرسم العقاري C/5301 والواقعة بمدينة الدار البيضاء كما 

هو مبين في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

كانت  كيفما  للبناية  العام  الشكل  في  تغيير  أي  إحداث  يمكن  ال 

طبيعته ما لم يعلم املالك أو املالك اإلدارة قبل التاريخ املقرر للشروع 

بالفصل  عليه  منصوص  هو  كما  األقل،  على  أشهر  بستة  األعمال  في 

السادس من القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

إلى وزير الثقافة.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد األمين الصبيحي.
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ذ  8بلسيا)OCH)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	  رمضسن) من) (89 في) صسدر) رقم) 8.)67)) ا ثوسفا)  قرار) وزير)

)87)يو يو) 18)()يو�صي)بسويي )بلسيا)OCH))انلك)انم ى)»أح  )

بن)عب )ا مالم))«()ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء)في)ع اد)اآلثسر.

وزير الثقافة ،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسم8ر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

جمعية  به  تقدمت  الذي  التقييد  طلب  على   وبعداالطالع 

الدار البيضاء الذاكرة »Casamémoire« بتاريخ 24 ماي 2013 ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

26 ديسم8ر 2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

عبد  بن  »أحمد  املسمى  )امللك   OCH بناية  اآلثار  عداد  في  تقيد 

بمدينة  والواقعة   C/5769 العقاري  الرسم  موضوع   )»2  السالم 

الدار البيضاء كما هو مبين في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

كانت  كيفما  للبناية  العام  الشكل  في  تغيير  أي  إحداث  يمكن  ال 

طبيعته ما لم يعلم املالك أو املالك اإلدارة قبل التاريخ املقرر للشروع 

بالفصل  عليه  منصوص  هو  كما  األقل،  على  أشهر  بستة  األعمال  في 

السادس من القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

إلى وزير الثقافة.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد األمين الصبيحي.

ذ  8 بلسيا)إدا)جيلس)ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء.	  رمضسن) من) (89 في) صسدر) رقم) 8. 67)) ا ثوسفا) قرار) وزير)

)87)يو يو) 18)()يو�صي)بسويي )بلسيا)إدا)جيلس))انلك)انم ى)

»ع سر2)إدا)جيلس«()ب  يلا)ا  ار)ا بيضسء)في)ع اد)اآلثسر.

وزير الثقافة ،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسم8ر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به جمعية الدار البيضاء 

الذاكرة »Casamémoire« بتاريخ 17 يونيو 2013 ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

6 ماي 2014،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار بناية إدا جينا )امللك املسمى »عمارة إدا جينا«( 

البيضاء  الدار  بمدينة  والواقعة   C/11006 العقاري الرسم  موضوع 

كما هو مبين في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

كانت  كيفما  للبناية  العام  الشكل  في  تغيير  أي  إحداث  يمكن  ال 

طبيعته ما لم يعلم املالك أو املالك اإلدارة قبل التاريخ املقرر للشروع 

بالفصل  عليه  منصوص  هو  كما  األقل،  على  أشهر  بستة  األعمال  في 

السادس من القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

إلى وزير الثقافة.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد األمين الصبيحي.
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ذ  8 ملطوا)تسزقضس)بإقليم)ا لسضور. رمضسن) من) (89 في) صسدر) رقم) 8. 67)) ا ثوسفا) قرار) وزير)

بسلج سعا) تسزقضس) ملطوا) بسويي ) يو�صي) يو يو) 18)() (87(

ا ورقيا)إح ادن)بإقليم)ا لسضور)في)ع اد)اآلثسر.

وزير الثقافة ،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسم8ر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

النسيج  اتحاد  رئيس  به  تقدم  الذي  الطلب  على  وبعداالطالع 

الجمعوي بازغنغان بتاريخ 12 يوليو 2013 ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  التقييد  لجنة  استشارة   وبعد 

6 ماي 2014،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار، طبقا للفصل الرابع من املرسوم املشار إليه 

أعاله رقم 2.81.25 منطقة تازوضا بالجماعة القروية إحدادن بإقليم 

الناضور كما هو مبين في التصميم ذي املقياس 2000/1 املرفق بأصل 

هذا القرار.

املادة الثانية

وفقا  تازوضا  بمنطقة  املتواجدة  التراثية  املكونات  تغيير  يمكن  ال 

للتصميم املذكور أعاله، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم 

بذلك وزارة الثقافة قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر 

على األقل، كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 

22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1435 )17 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد األمين الصبيحي.

تفويض)اإلمضسء.

قرار)) وزير)ا ذ ل)قالحريست)رقم) 8.ذ76))صسدر)في)6))من)رمضسن))ذ  8 

) ))يو يو) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1433 األول  ربيع   2 في  الصادر   2.12.17 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2012( املتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التجهيز  قسم  رئيس  النجارة،  املجيد  عبد  السيد  إلى  يفوض 

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والحريات،  العدل  بوزارة  واملعدات 

واألشغال  واملعدات  التجهيز  صفقات  على  والحريات  العدل  وزير 

تهيئة  وإعادة  وتهيئة  املعلوماتية  واملعدات  والتوريدات  والخدمات 

الشبكة الكهربائية واملعلوماتية وكذا الربط الشبكي امل8رمة لحساب 

وزارة العدل والحريات وعلى جميع الوثائق املتعلقة بذلك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.
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قرار)) وزير)ا ذ ل)قالحريست)رقم) 766.8))صسدر)في)6))من)رمضسن))ذ  8 

) ))يو يو) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم8ر 1931( 

وقع  كما  بأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1433 األول  ربيع   2 في  الصادر   2.12.17 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2012( املتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التجهيز  قسم  رئيس  النجارة،  املجيد  عبد  السيد  إلى  يفوض 

العدل  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  والحريات،  العدل  بوزارة  واملعدات 

التابعين لقسم  والحريات على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان 

التجهيز واملعدات بمديرية التجهيز وتدبير املمتلكات للقيام بمأموريات 

داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.

قرار)) وزير)ا ذ ل)قالحريست)رقم) 767.8))صسدر)في)6))من)رمضسن))ذ  8 

) ))يو يو) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم8ر 1931( 

وقع  كما  بأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1433 األول  ربيع   2 في  الصادر   2.12.17 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2012( املتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتعاون  الدراسات  مدير  بنعليلو،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

العدل  نيابة عن وزير  والحريات، اإلمضاء  العدل  بوزارة  والتحديث 

والحريات على األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين واألعوان التابعين 

ملديرية الدراسات والتعاون والتحديث للقيام بمأموريات داخل اململكة 

اإلمضاء إليه  يفوض  كما  تخصهم،  التي  بالتعويضات  يتعلق  ما   وكل 

أو التأشير على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املديرية 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.



الجريدة الرسميةعدد 6292 - 22 ذو القعدة 1435 )18 سبتم8ر 2014(  ذ69

قرار)) وزير)ا ذ ل)قالحريست)رقم) 771.8))صسدر)في)6))من)رمضسن))ذ  8 

) ))يو يو) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم8ر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1433 األول  ربيع   2 في  الصادر   2.12.17 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2012( املتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بقسم  العام  املعماري  املهندس  عرجي،  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير املمتلكات، 

صفقات  على  والحريات  العدل  وزير  عن  نيابة  والتأشير  اإلمضاء 

جميع  وعلى  والحريات  العدل  وزارة  لحساب  امل8رمة  البناء  أشغال 

على  اإلمضاء  إليه  يفوض  كما  الصفقات،  بتلك  املتعلقة  الوثائق 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس القسم للقيام بمأموريات 

داخل اململكة  وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.

قرار) وزير)ا  اخليا)رقم) 1.8ذ1))صسدر)في)6))من)رمضسن)ذ  8 

) ))يو يو) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير الداخلية ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم8ر 1931( 

كما  بماموريات،  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.833 رقم  املرسوم  وعلى 

)11 نوفم8ر 2013( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

عن  نيابة  اإلمضاء  أسماؤهم،  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 

التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  الداخلية  وزير 

لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل اململكة :

املفوض إليهم :

طنجة  لجهة  لالستثمار  الجهوي  املركز  مدير  الشرايبي،  عمر 

- تطوان.

رشيد عوين، مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس - بوملان.

لجهة  لالستثمار  الجهوي  املركز  مدير  بوحجر،  هللا  عبد  محمد 

وادي الذهب - لكويرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1435 )24 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد حصاد.
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قرار) وزير)ا  اخليا)رقم) 9.8 1))صسدر)في) )شوال)ذ  8 

)فستح)أغمطس) 18)()بسفويض)اإلمضسء

وزير الداخلية ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم8ر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بماموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.833 رقم  املرسوم  وعلى 

)11 نوفم8ر 2013( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد شاطر عبد هللا، مدير املركز الجهوي لالستثمار 

لجهة الدار البيضاء الك8رى بالنيابة، اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية 

املركز  لنفس  التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1435 )فاتح أغسطس 2014(.

اإلمضاء : محمد حصاد.
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نصوص)خسصا

وزارة السكنى وسياسة املدينة

قرار) لوزير)انلس ب)  ى)رليس)الحكوما)انكلف)بس وظيفا)ا ذ وميا)قزار2)ا مكنى)قتيستا)ان يلا
ج سدى) من) في) 8) صسدر) رقم) 6.8ذ )) اإلدار2) قتح يث)
أبريل) 18)()بسح ي )ا شرقط)قاإلجراءات) اآلخر2)ذ  8 ) 8)
ا  رجا) من) انهليا) لت1قي) األهليا) بسمسحسن) انسذلوا) قا 18امج)
ا سسثذين) ا  ق ا) مهل �صي) بإطسر) ان سسز2) ا  رجا) إلى) األقلى)

 وطسع)ا مكنى)قتيستا)ان يلا.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية 
وتحديث اإلدارة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 
)24 ف8راير 1958( بمثابة النظام األسا�صي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

الحجة  ذي   7 في  الصادر   1.58.060 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
1377 )25 يونيو 1958( بشأن زجر الخداع في االمتحانات واملباريات 

العمومية ؛

 وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387
الخاصة  واالمتحانات  للمباريات  عام  نظام  بسن   )1967 يونيو   22(
بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم   وعلى 
)14 سبتم8ر 2011( في شأن النظام األسا�صي الخاص بهيئة املهندسين 
 9 املادتين  سيما  وال  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

)الفقرة األولى( و 25 منه ؛

وباقتراح من وزير السكنى وسياسة املدينة ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدينة،  وسياسة  بالسكنى  املكلفة  الحكومية  السلطة  تصدر 
في  عليه  املنصوص  املهنية  األهلية  امتحان  بإجراء  قرارا  سنويا 
إليه  املشار   2.11.471 رقم  املرسوم  من   9 املادة  من  األولى  الفقرة 
إطار  من  املمتازة  الدرجة  إلى  األولى  الدرجة  من  الترقي  قصد  أعاله، 
6 من املرسوم امللكي  مهند�صي الدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 

رقم 401.67 املذكور أعاله.

التابعون  يشارك في االمتحان مهندسو الدولة من الدرجة األولى 

لوزارة السكنى وسياسة املدينة والذين قضوا ما ال يقل عن أربع )4( 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ينشر قرار فتح االمتحان أسبوعين على األقل قبل آخر أجل إليداع 

الترشيحات في صحيفتين وطنيتين على األقل وباملوقعين اإللكترونيين 

لوزارة السكنى وسياسة املدينة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

ويجب أن ترد طلبات الترشيح على اإلدارة داخل اآلجال القانونية 

املحددة من طرفها.

املادة 2

طرف  من  معد  بتقرير  باألمر  املعني  ترشيح  طلب  يرفق  أن  يجب 

رئيسه املباشر، تمنح له نقطة عددية من 0 إلى 20 يع8ر بها عن قيمته 

وتراعى  دولة،  مهندس  بإطار  املمتازة  الدرجة  لولوج  وأهليته  املهنية 

للمترشح،  اإلداري  وامللف  املباشرين  املسؤولين  تقديرات  ذلك  في 

ويخصص لهذه الدرجة املعامل 1.

املادة 3

يتضمن االمتحان اختبارين كتابيين واختبار شفوي :

املعاملعدد الساعاتاالختبارات

االخسبسر)ا كسسبي)ا ذسم):

عام،  طابع  ذي  موضوع  تحرير 

يحرر وجوبا باللغة العربية.

32

االخسبسر)ا كسسبي)الخسص):

له  تحليل أو تعليق على موضوع 

عالقة بالقطاع.

45

االخسبسر)ا شفوي):

حول  تقرير  تقديم  يتضمن 

مهام  بين  من  يعت8ر  موضوع 

واهتمامات الوزارة يكون موضوع 

محادثة مع لجنة االمتحان.

304 دقيقة

املادة 4

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية من 0 إلى 20، وتعت8ر إقصائية كل 

نقطة تقل عن 5 على 20.

املادة 5

على  املتوفرون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

مجموع نقط يساوي 10 على 20 على األقل في االختبارين الكتابيين، 

دون الحصول على النقطة اإلقصائية املشار إليها أعاله.

نظسم)موظفي)اإلدارات)ا ذسما
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املادة 6

تضاف النقطة العددية الواردة في املادة الثانية أعاله إلى مجموع 

النقط املحصل عليها في االختبارات الكتابية والشفوية.

ويعت8ر ناجحا، في حدود عدد املناصب املمتحن في شأنها، املترشح 

الحاصل في االختبارات الكتابية والشفوية والنقطة العددية املبينة في 

املادة الثانية أعاله على معدل عام يساوي 12 على 20 على األقل.

املادة 7

تتألف لجنة االمتحان من ثالثة أعضاء على األقل، من بينهم رئيس 

املدينة  وسياسة  بالسكنى  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون 

إليها  ينتمي  التي  الدرجة  من  أعلى  درجة  إلى  ينتمون  موظفين  بين  من 

العلمية  ومؤهالتهم  كفاءاتهم  على  بناء  اختيارهم  يتم  املترشحون، 

واملهنية املتوافرة لديهم في مواد االختبارات.

بإدارات  عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  ويمكن 

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة 8

تتألف لجنة الحراسة من ثالثة أعضاء على األقل من بينهم رئيس 

يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة.

املادة 9

حدود  وفي  واالستحقاق  الترتيب  حسب  االمتحان،  لجنة  تحصر 

وفقا  الناجحين  املترشحين  الئحة  شأنها،  في  املمتحن  املناصب  عدد 

ملقتضيات املادة السادسة أعاله.

املادة 10

تحدد بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة 

اإللكتروني  باملوقع  تنشر  نهائية،  بصفة  املقبولين  املترشحين  الئحة 

لوزارة السكنى وسياسة املدينة وبمقر اإلدارة.

املادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ 

ابتداء من نفس التاريخ قرار الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة 

 )2005 ف8راير   8(  1425 الحجة  ذي  من   28 في  الصادر   265.05 رقم 

األهلية  بامتحان  املتعلقة  وال8رامج  واإلجراءات  الشروط  بتحديد 

مهند�صي  بإطار  املمتازة  الدرجة  إلى  األولى  الدرجة  من  للترقي  املهنية 

الدولة التابعين لقطاع اإلسكان والتعمير.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : محمد مبديع.

قرار) لوزير)انلس ب)  ى)رليس)الحكوما)انكلف)بس وظيفا)ا ذ وميا)

ج سدى) من) في) 8) صسدر) رقم) 7.8ذ )) اإلدار2) قتح يث)

أبريل) 18)()بسح ي )ا شرقط)قاإلجراءات) اآلخر2)ذ  8 ) 8)

ا  رجا) من) انهليا) لت1قي) األهليا) بسمسحسن) انسذلوا) قا 18امج)

األقلى)إلى)ا  رجا)ان سسز2)بإطسر)انهل تين)انذ سريين)ا سسثذين)

 وطسع)ا مكنى)قتيستا)ان يلا.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

)24 ف8راير 1958( بمثابة النظام األسا�صي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 

)25 يونيو 1958( بشأن زجر الخداع في االمتحانات واملباريات العمومية ؛

 وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387

الخاصة  واالمتحانات  للمباريات  عام  نظام  بسن   )1967 يونيو   22(

بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم   وعلى 

)14 سبتم8ر 2011( في شأن النظام األسا�صي الخاص بهيئة املهندسين 

 10 واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات، وال سيما املادتين 

)الفقرة األولى( و 25 منه ؛

وباقتراح من وزير السكنى وسياسة املدينة ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تصدر السلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة، سنويا 

قرارا بإجراء امتحان األهلية املهنية املنصوص عليه في الفقرة األولى 

من املادة 10 من املرسوم رقم 2.11.471 املشار إليه أعاله، قصد الترقي 

من الدرجة األولى إلى الدرجة املمتازة من إطار املهندسين املعماريين، 

 401.67 رقم  امللكي  املرسوم  من   6 الفصل  مقتضيات  مراعاة  مع 

املذكور أعاله.

األولى  الدرجة  من  املعماريون  املهندسون  االمتحان  في  يشارك 

التابعون لوزارة السكنى وسياسة املدينة والذين قضوا ما ال يقل عن 

أربع )4( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
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ينشر قرار فتح االمتحان أسبوعين على األقل قبل آخر أجل إليداع 

الترشيحات في صحيفتين وطنيتين على األقل وباملوقعين اإللكترونيين 

لوزارة السكنى وسياسة املدينة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

ويجب أن ترد طلبات الترشيح على اإلدارة داخل اآلجال القانونية 

املحددة من طرفها.

املادة 2

طرف  من  معد  بتقرير  باألمر  املعني  ترشيح  طلب  يرفق  أن  يجب 

رئيسه املباشر، تمنح له نقطة عددية من 0 إلى 20 يع8ر بها عن قيمته 

املهنية وأهليته لولوج الدرجة املمتازة بإطار مهندس معماري، وتراعى 

للمترشح،  اإلداري  وامللف  املباشرين  املسؤولين  تقديرات  ذلك  في 

ويخصص لهذه الدرجة املعامل 1.

املادة 3

يتضمن االمتحان اختبارين كتابيين واختبار شفوي :

املعاملعدد الساعاتاالختبارات

االخسبسر)ا كسسبي)ا ذسم):

عام،  طابع  ذي  موضوع  تحرير 

يحرر وجوبا باللغة العربية.

32

االخسبسر)ا كسسبي)الخسص):

له  تحليل أو تعليق على موضوع 

عالقة بالقطاع.

45

االخسبسر)ا شفوي):

حول  تقرير  تقديم  يتضمن 

مهام  بين  من  يعت8ر  موضوع 

واهتمامات الوزارة يكون موضوع 

محادثة مع لجنة االمتحان.

304 دقيقة

املادة 4

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية من 0 إلى 20، وتعت8ر إقصائية كل 

نقطة تقل عن 5 على 20.

املادة 5

على  املتوفرون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

مجموع نقط يساوي 10 على 20 على األقل في االختبارين الكتابيين، 

دون الحصول على النقطة اإلقصائية املشار إليها أعاله.

املادة 6

تضاف النقطة العددية الواردة في املادة الثانية أعاله إلى مجموع 

النقط املحصل عليها في االختبارات الكتابية والشفوية.

ويعت8ر ناجحا، في حدود عدد املناصب املمتحن في شأنها، املترشح 

الحاصل في االختبارات الكتابية والشفوية والنقطة العددية املبينة في 

املادة الثانية أعاله على معدل عام يساوي 12 على 20 على األقل.

املادة 7

تتألف لجنة االمتحان من ثالثة أعضاء على األقل، من بينهم رئيس 

املدينة  وسياسة  بالسكنى  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون 

إليها  ينتمي  التي  الدرجة  من  أعلى  درجة  إلى  ينتمون  موظفين  بين  من 

العلمية  ومؤهالتهم  كفاءاتهم  على  بناء  اختيارهم  يتم  املترشحون، 

واملهنية املتوافرة لديهم في مواد االختبارات.

بإدارات  عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  ويمكن 

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة 8

تتألف لجنة الحراسة من ثالثة أعضاء على األقل من بينهم رئيس 

يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة.

املادة 9

حدود  وفي  واالستحقاق  الترتيب  حسب  االمتحان،  لجنة  تحصر 

وفقا  الناجحين  املترشحين  الئحة  شأنها،  في  املمتحن  املناصب  عدد 

ملقتضيات املادة السادسة أعاله.

املادة 10

تحدد بمقرر السلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة 

اإللكتروني  باملوقع  تنشر  نهائية،  بصفة  املقبولين  املترشحين  الئحة 

لوزارة السكنى وسياسة املدينة وبمقر اإلدارة.

املادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ 

ابتداء من نفس التاريخ قرار الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة 

 )2005 ف8راير   8(  1425 الحجة  ذي  من   28 في  الصادر   264.05 رقم 

األهلية  بامتحان  املتعلقة  وال8رامج  واإلجراءات  الشروط  بتحديد 

املهندسين  بإطار  املمتازة  الدرجة  إلى  األولى  الدرجة  للترقي من  املهنية 

املعماريين التابعين لقطاع اإلسكان والتعمير.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1435 )14 أبريل 2014(.

اإلمضاء : محمد مبديع.
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وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

قزار2)ا سذ ي1)قإع اد)ا ت1اب)ا وطني.

قرار) لوزير)انلس ب)  ى)رليس)الحكوما)انكلف)بس وظيفا)ا ذ وميا)

قتح يث)اإلدار2)رقم) 69.8ذ))صسدر)في))8)من)رمضسن)ذ  8 

)81)يو يو) 18)()بسح ي )شرقط)قإجراءات)قبرامج)امسحسن)

ا  رجا) من) ا  ق ا) مهل س) درجا) انهليا) و وج) ا كفسء2)

ان سسز2)بوزار2)ا سذ ي1)قإع اد)ا ت1اب)ا وطني.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العمومية  للوظيفة  العام  األسا�صي  النظام  بمثابة   )1958 ف8راير   24(

حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387

الخاصة  واالمتحانات  للمباريات  عام  نظام  بسن   )1967 يونيو   22(

بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم   وعلى 

)14 سبتم8ر 2011( في شأن النظام األسا�صي الخاص بهيئة املهندسين 

 9 املادتين  سيما  وال  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

)الفقرة األولى( و 25 منه ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفتح سنويا امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس الدولة 

من الدرجة املمتازة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير وإعداد 

التراب الوطني ويتضمن هذا القرار ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- شروط املشاركة في االمتحانات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

باستقباله ؛

أجل  آخر  قبل  األقل،  على  أسبوعين  االمتحان  فتح  قرار  ينشر 

وباملوقع  األقل،  على  وطنيتين  صحيفتين  في  الترشيحات،  إليداع 

اإللكتروني لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وباملوقع اإللكتروني 

لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة. كما يمكن تعميمه ونشره 

على  الترشيح  طلبات  ترد  أن  ويجب  املتاحة،  األخرى  الوسائل  بكل 

اإلدارة، داخل اآلجال القانونية املحددة من طرفها.

املادة 2

الدرجة  الدولة من  في وجه مهند�صي  أعاله  إليه  املشار  االمتحان  يفتح 

األولى الذين قضوا أربع سنوات على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة 3

تتألف لجنة االمتحان من ثالثة )3( أعضاء على األقل، من بينهم رئيس، 

الوطني  التراب  وإعداد  بالتعمير  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون 

يتم  بشأنها  املمتحن  الدرجة  من  أعلى  درجة  إلى  ينتمون  موظفين  بين  من 

اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية املتوافرة لديهم في 

مواد االختبارات.

بإدارات  عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  هذه  تضم  أن  ويمكن 

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة 4

بينهم رئيس  تتألف لجنة الحراسة من ثالثة )3( أعضاء على األقل من 

يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

املادة 5

على  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار  املهنية  الكفاءة  امتحان  يشتمل 

االختبارات التالية :

املعاملاملدةاالختبار

يرتبط  موضوع  تحليل   : عسم  كسسبي) اخسبسر) (- (8

بالسياسات العمومية في إحدى املجاالت املختلفة 

وزارة  أنشطة  تخص  التي  امليادين  إحدى  في  أو 

التعمير وإعداد التراب الوطني.

2ثالث )3( ساعات

على  تعليق  أو  تحليل   : خسص  كسسبي) اخسبسر) (- ((

موضوع له عالقة بالقطاع.

4أربع )4( ساعات

 )-)اخسبسر)شفوي : تقرير يتطرق ملوضوع يعت8ر من 

بين مهام واهتمامات الوزارة يكون موضوع محادثة 

مع لجنة االمتحان.

3ما بين 30 و 40 دقيقة
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املادة 6

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 وتعت8ر إقصائية كل 

نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 7

تضاف إلى معدل النقط املحصل عليها في االختبارات الكتابية والشفوية 

نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمرشح برسم السنوات 

طرف  من  املعد  التقييم  وتقرير  االمتحان  في  للمشاركة  املطلوبة  األربع 

رئيسه املباشر تتراوح بين 0 و 20.

املادة 8

على  الحاصلون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

20 في االختبارين الكتابيين دون الحصول  10 على  معدل ال يقل عن 

على نقطة إقصائية.

املادة 9

حدود  في  الناجحين  املترشحين  الئحة  االمتحان  لجنة  تحصر 

املناصب املمتحن بشأنها مرتبين حسب االستحقاق من بين املترشحين 

20 دون الحصول على  12 على  الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

نقطة إقصائية.

املادة 10

مراعاة  مع  نهائية  بصفة  الناجحين  املترشحين  الئحة  عن  يعلن 

أحكام املادة 9 أعاله بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير وإعداد 

التراب الوطني. تنشر باملوقع اإللكتروني لوزارة التعمير وإعداد التراب 

الوطني وبمقر اإلدارة وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.

املادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1435 )10 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد مبديع.

قرار) لوزير)انلس ب)  ى)رليس)الحكوما)انكلف)بس وظيفا)ا ذ وميا)

قتح يث)اإلدار2)رقم) 71.8ذ))صسدر)في))8)من)رمضسن)ذ  8  

)81)يو يو) 18)()بسح ي )شرقط)قإجراءات)قبرامج)امسحسن)

ا  رجا) من) مذ سري) مهل س) درجا) انهليا) و وج) ا كفسء2)

ان سسز2)بوزار2)ا سذ ي1)قإع اد)ا ت1اب)ا وطني.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العمومية  للوظيفة  العام  األسا�صي  النظام  بمثابة   )1958 ف8راير   24(

حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387

الخاصة  واالمتحانات  للمباريات  عام  نظام  بسن   )1967 يونيو   22(

بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم   وعلى 

)14 سبتم8ر 2011( في شأن النظام األسا�صي الخاص بهيئة املهندسين 

 10 املادة  سيما  وال  الوزارات  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

)الفقرة 1( منه واملادة 25 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفتح سنويا امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس معماري 

من الدرجة املمتازة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير وإعداد 

التراب الوطني ويتضمن هذا القرار ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- شروط املشاركة في االمتحانات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

باستقبالها ؛
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أجل  آخر  قبل  األقل،  على  أسبوعين  االمتحان  فتح  قرار  ينشر 

وباملوقع  األقل،  على  وطنيتين  صحيفتين  في  الترشيحات،  إليداع 

اإللكتروني لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وباملوقع اإللكتروني 

لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة. كما يمكن تعميمه ونشره 

على  الترشيح  طلبات  ترد  أن  ويجب  املتاحة،  األخرى  الوسائل  بكل 

اإلدارة، داخل اآلجال القانونية املحددة من طرفها.

املادة 2

املعماريين  املهندسين  وجه  في  أعاله  إليه  املشار  االمتحان  يفتح 

الخدمة  من  األقل  على  سنوات  أربع  قضوا  الذين  األولى  الدرجة  من 

الفعلية بهذه الصفة.

املادة 3

بينهم  األقل، من  )3( أعضاء على  ثالثة  تتألف لجنة االمتحان من 

وإعداد  بالتعمير  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون  رئيس، 

الدرجة  من  أعلى  درجة  إلى  ينتمون  موظفين  بين  من  الوطني  التراب 

العلمية  كفاءاتهم ومؤهالتهم  بناء على  اختيارهم  يتم  بشأنها  املمتحن 

واملهنية املتوافرة لديهم في مواد االختبارات.

بإدارات  عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  ويمكن 

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة 4

بينهم  من  األقل  على  أعضاء   )3( ثالثة  من  الحراسة  لجنة  تتألف 

وإعداد  بالتعمير  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون  رئيس 

التراب الوطني.

املادة 5

يشتمل امتحان الكفاءة املهنية املشار إليه في املادة األولى أعاله على 

االختبارات التالية :

املعاملاملدةاالختبار

يرتبط  موضوع  تحليل   : عسم  كسسبي) اخسبسر) (- (8

بالسياسات العمومية في إحدى املجاالت املختلفة 

وزارة  أنشطة  تخص  التي  امليادين  إحدى  في  أو 

التعمير وإعداد التراب الوطني.

2ثالث )3( ساعات

على  تعليق  أو  تحليل   : خسص  كسسبي) اخسبسر) (- ((

موضوع له عالقة بالقطاع.

4أربع )4( ساعات

 )-)اخسبسر)شفوي : تقرير يتطرق ملوضوع يعت8ر من 

بين مهام واهتمامات الوزارة يكون موضوع محادثة 

مع لجنة االمتحان.

3ما بين 30 و 40 دقيقة

املادة 6

وتعت8ر   20 و   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 7

الكتابية  االختبارات  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إلى  تضاف 

والشفوية نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمرشح 

برسم السنوات األربع املطلوبة للمشاركة في االمتحان وتقرير التقييم 

املعد من طرف رئيسه املباشر تتراوح بين 0 و 20.

املادة 8

على  الحاصلون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

20 في االختبارين الكتابيين دون الحصول  10 على  معدل ال يقل عن 

على نقطة إقصائية.

املادة 9

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  االمتحان  لجنة  تحصر 

املناصب املمتحن بشأنها مرتبين حسب االستحقاق من بين املترشحين 

20 دون الحصول على  12 على  الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

نقطة إقصائية.

املادة 10

مراعاة  مع  نهائية  بصفة  الناجحين  املترشحين  الئحة  عن  يعلن 

أحكام املادة 9 أعاله بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير وإعداد 

التراب الوطني. تنشر باملوقع اإللكتروني لوزارة التعمير وإعداد التراب 

الوطني وبمقر اإلدارة وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.

املادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1435 )10 يوليو 2014(.

اإلمضاء : محمد مبديع.
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	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2508.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتتميم القرار رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 (4 سبتمبر 2003) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض المسالك البولية.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
 رقم 2509.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتتميم القرار رقم 2191.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : جراحة الأعصاب.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 
رقم  2510.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 (3 ديسمبر 1997) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
 رقم 2511.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتتميم القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 (3 ديسمبر 1997) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2514.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتتميم القرار رقم 1134.06 الصادر في 19 من جمادى الأولى 1427
(16 يونيو 2006) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة على السر

	التقييد في عداد الآثار :
	الفندق الكبير بمدينة الدار البيضاء.
	قرار لوزير الثقافة رقم 2670.14 صادر في 19 من رمضان 1435
(17 يوليو 2014) يقضي بتقييد الفندق الكبير Grand Hotel (الملك المسمى الفندق الكبير) بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار.

	بناية J.PARRAIN بمدينة الدار البيضاء.
	قرار لوزير الثقافة رقم 2671.14 صادر في 19 من رمضان 1435
(17 يوليو 2014) يقضي بتقييد بناية J.PARRAIN
(الملك المسمى «وورتنطون») بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار.

	بناية OCH بمدينة الدار البيضاء.
	قرار لوزير الثقافة رقم 2672.14 صادر في 19 من رمضان 1435
(17 يوليو 2014) يقضي بتقييد بناية OCH (الملك المسمى «أحمد بن عبد السلام 2») بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار.

	بناية إدا جينا بمدينة الدار البيضاء.
	قرار لوزير الثقافة رقم 2673.14 صادر في 19 من رمضان 1435 (17 يوليو 2014) يقضي بتقييد بناية إدا جينا (الملك المسمى «عمارة إدا جينا») بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار.

	منطقة تازوضا بإقليم الناضور.
	قرار لوزير الثقافة رقم 2674.14 صادر في 19 من رمضان 1435 (17 يوليو 2014) يقضي بتقييد منطقة تازوضا بالجماعة القروية إحدادن بإقليم الناضور في عداد الآثار.

	تفويض الإمضاء.
	قرار  لوزير العدل والحريات رقم 2765.14 صادر في 26 من رمضان  1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار  لوزير العدل والحريات رقم 2766.14 صادر في 26 من رمضان  1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار  لوزير العدل والحريات رقم 2767.14 صادر في 26 من رمضان  1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار  لوزير العدل والحريات رقم 2770.14 صادر في 26 من رمضان  1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار لوزير الداخلية رقم 2850.14 صادر في 26 من رمضان 1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار لوزير الداخلية رقم 2849.14 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) بتفويض الإمضاء


	نظام موظفي الإدارات العامة
	وزارة السكنى وسياسة المدينة
	قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 2356.14 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014) بتحديد الشروط والإجراءات والبرامج المتعلقة بامتحان الأهلية المهنية للترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة بإطار م
	قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 2357.14 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014) بتحديد الشروط والإجراءات والبرامج المتعلقة بامتحان الأهلية المهنية للترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة بإطار ا

	وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
	قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 2569.14 صادر في 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بوزارة التعمير وإعداد التراب ال
	قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 2570.14 صادر في 12 من رمضان 1435  (10 يوليو 2014) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس معماري من الدرجة الممتازة بوزارة التعمير وإعداد التراب ا



