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وانىء. استغالل ا
مـرسـوم رقم 2.07.263  صـادر في 18 من رمـضـان 1429 (19 سـبـتـمـبـر 2008)
وانىء ـتـعـلق بـا واد 5 و 7 و 9 و 60 من الـقـانون رقم 15.02 ا بـتـطـبـيق ا
وانىء................... وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغالل ا

يناء. تعي حدود عرض البحر ومدخل ا
مـرسوم رقم 2.07.1029  صـادر في 18 من رمـضان 1429 (19 سـبتـمـبر 2008)
يناء.................................. يتعلق بتعي حدود عرض البحر ومدخل ا

إقرار معايير مغربية.
قـرار لوزيـر الصـنـاعة والـتجـارة والتـكنـولـوجيـات احلديـثة رقم 1663.08 صـادر في
10 رمضان 1429 (11 سـبتمبر 2008) بإجـبارية تطبيق معيار مغربي..

قـرار مشتـرك لوزيـر الصنـاعة والـتجـارة والتكـنولـوجيـات احلديثـة وكاتب الـدولة لدى
كلف بالـصناعة التـقليدية رقم 1665.08 وزير السيـاحة والصناعـة التقليـدية ا
صـادر في 10 رمـضـان 1429 (11 سـبـتـمـبـر 2008) بـإجـبـاريـة تـطـبـيق
................................................................. معيارين مغربي
قـرار مشـتـرك لـوزيـر الـصـنـاعة والـتـجـارة والـتـكـنـولوجـيـات احلـديـثـة ووزيـر الـفالحة
والــصــيــد الــبــحــري رقم 1664.08 صــادر في 14  من رمــضــان 1429
(15 سبتمبر 2008)  بإقرار معايير مغربية.................................

قاعـد اخملصـصة لـكل فئة هنـدس الـوطنـية. ـ عـدد ا هـيئـة ا
ـعمـاريـ داخل اجمللس الـوطني هـنـدس ا مـن فئـات ا

واجملالس اجلهوية.
مقـرر مشـترك لـوزير اإلسـكان والـتعـميـر  والتـنمـية اجملـاليـة واألم الـعام لـلحـكومة
رقم 1742.08 صادر في 29 من رمـضان 1429 (30 سـبتـمبر 2008)
ـشــتــرك رقم 2354.07 بــتــاريخ 27 من صــفــر 1429 ــقــرر ا بــتــغــيــيــر ا
ـقـاعــد اخملـصـصــة لـكل فـئــة من فـئـات (6 مـارس 2008) بـتــحـديـد عــدد ا

ـعـمـاريـ داخـل اجملـلس الـوطـني واجملـالس اجلـهـويـة لـهـيـئـة ـهـنـدسـ ا ا
ـعمـاريـ الـوطـنـية................................................ ـهـنـدسـ ا ا

تـعـريـفـة  االشـتـراك
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قررات والوثائق التي تفرض القوان وضوعة باللغة العربية وكذلك ا تدرج في النشرة العامة القوان والنصوص التنظيمية ونصوص األوفاق الدولية ا
أو النصوص التنظيمية اجلاري بها العمل نشرها باجلريدة الرسمية
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نـصـوص خاصة
ـــــــــــــــــ

ـغربيـة. ــ إذن بإحداث شـركة تسمى لـكية ا شركة اخلـطوط ا
.«Atlas Patrimoine Casablanca»

مـرسوم رقم 2.08.487  صـادر في 15  من رمـضان 1429 (16  سـبتـمـبر 2008)
« Atlas غـربـية بـإحـداث شركـة تـسمى ـلكـيـة ا بـاإلذن لشـركـة اخلطـوط ا
« Patrimoine Casablanca والـتي تـمـلك أغـلـبيـة رأسـمـالـهـا شـركـتـها
................................«Atlas Hospitality Morocco» التابعة

سك حسابات سندات. تأهيل وسيط مالي 
الـية رقم 1218.08 صـادر في 22 من جـمادى اآلخرة 1429 قرار لـوزير االقـتصـاد وا
سك حسابات سندات............. (26 يونيو 2008) بتأهيل وسيط مالي 

إقليـما القنيـطرة وسيدي قـاسم. ــ منح قطع محـدثة بعقارات
تابعة جلماعات ساللية.

قـرار مـشـتـرك لـوزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الـــفالحـة والـصـيـد الـبـحــري رقـــم 282.08
ـنح صـــــادر في 29 من مــحــــرم 1429 (7 فــبــرايـر 2008 ) يــقـضـي 
القـطع احملـدثة بـالعـقـار التـابع للـجـماعـة الساللـية امـغـيطن أوالد بـوطريق

إقليم الـقنيطـرة في إطـار تطبـيـق مقتضـيات الظهـير الشريف رقم 1.69.30
ـــتـــعـــلق 1969) ا يــولـــيــو  الـــصــادر في 10 جـــمــادى األولى 1389 (25 
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري................................
قـرار مـشـتـرك لـوزيـر الـداخـليـة ووزيـر الـــفالحـة والــصـيـد الـبـحـري رقـــم 283.08
ـنح صـــــادر في 29 من مــحــــرم 1429 (7 فــبــرايـر 2008 ) يــقـضـي 
الـقطع احملدثـة بالـعقار الـتابع للـجمـاعة الساللـية شربالت بـإقلـيم القنـيطرة
فـي إطــار تـطـبـيـق مـقـتـضــيـات الـظـهـيـر الـشـريف رقم 1.69.30 الـصـادر
ـــتــعــلق بــاألراضي في 10 جــمــادى األولى 1389 (25 يــولــيــو 1969) ا
اجلمـاعية الواقـعة داخل دوائر الري............................................

قـرار مـشـتـرك لـوزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الـــفالحـة والـصـيـد الـبحــري رقـــم 284.08
ـنح صـــــادر في 29 من مــحــــرم 1429 (7 فــبــرايـر 2008 ) يــقـضـي 
القـطع احملـدثة بـالعـقار الـتـابع للـجمـاعـة الساللـية الـكـدادرة (سبـو) بإقـليم
سيدي قـاسم في إطار تـطبيق مـقتضـيات الـظهيـر الشريف رقم 1.69.30
ــتـــعــلق ا الـــصــادر في 10 جـــمــادى األولى 1389 (25 يــولـــيــو 1969) 
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري...............................

قـرار مشـتـرك لوزيـر الـداخـليـة ووزيـر الـــفالحـة والــصـيد الـبـحـري رقـــم 285.08
ـنح صـــــادر في 29 من مــحــــرم 1429 (7 فــبــرايـر 2008 ) يــقـضـي 
القـطع احملدثـة بالـعقـار التـابع للـجماعـة الساللـية اخلـمالـشة (سـبو) بـإقليم
سيدي قـاسم في إطـار تطبيـق مقتضـيات الظهير الشريف رقم 1.69.30
ــتـــعــلق ا الـــصــادر في 10 جـــمــادى األولى 1389 (25 يــولـــيــو 1969) 
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري...............................

قـرار مشـتـرك لوزيـر الـداخـليـة ووزيـر الــفالحــة والـصــيد الـبـحـري رقـــم 286.08
ـنح صـــــادر في 29 من مــحــــرم 1429 (7 فــبــرايـر 2008 ) يــقـضـي 
الـقـطع احملـدثـة بـالعـقـار الـتـابع لـلـجـماعـة الـساللـيـة أوالد بن عـزوز بـإقـليم
سيدي قـاسم في إطـار تطبيـق مقتضـيات الظهير الشريف رقم 1.69.30
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قـرار مـشـتـرك لـوزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الـــفالحـة والـصـيـد الـبحــري رقـــم 287.08
ـنح صـــــادر فـي 29 من مـحــــــرم 1429 (7 فـبـراير 2008 ) يـقـضي 
الـقطع احملدثـة بالـعقار الـتابع لـلجمـاعة الـساللية الـشايـبي بـإقلـيم سيدي
قاسم في إطـار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر
ـــتــعــلق بــاألراضي في 10 جــمــادى األولى 1389 (25 يــولــيــو 1969) ا
اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري............................................
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نـصـوص عـامــة

ـ جمع فضالت  البواخر (العوادم بجميع أنواعها) ;
نـزليـة والفضالت ـ جمع األزبـال على م الـسفن وخـاصة الـنفايـات ا

رتبطة باستغالل السفن ; ا
ازوت على م السفن ; مزوجة  با ياه ا ـ جمع الهيدروكاربورات وا
ـ شحن البـضائع في احلاويات أو فـي شاحنات النـقل الدولي الطرقي

وتفريغها منها ;
ذكورة أعاله. ـ إجارة اليد العاملة حلاجيات األنشطة ا

ادة الرابعة ا
ـادة 60 من الـقـانـون رقم 15.02 الـسـالف الـذكـر تـطـبـيـقـا ألحـكـام ا
يـنـائيـة من قبـل أعوان صـاحب امتـيـاز تدبـير ارسـة الـشرطـة ا تـتـوقف 

ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.
ـكلفـ من قبله لـهذا الغرض ـكن اعتمـاد أعوان صاحب االمـتياز ا

الذين يستوفون الشروط التالية :
ـ بالنسبة للموانئ التجارية :

* أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة ; 
* أن يـثـبت تـوفــرهه عـلى أقـدمـيـة خـمس (5) سـنـوات عـلى األقل  في

الحة البحرية على م سفن جتارية ; ا
زاولة مهامه; * أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته 

* أال يـكـون قـد تـعـرض لـعـقوبـات تـأديـبـيـة من أجـل خطـأ فـادح خالل
مـزاولة مهامه أو لـعقوبات سـالبة لـلحرية من أجل جـنح خطيرة من

هامه. مارسة العادية  شأنها أن تؤثر على ا
وانئ الصيد و/أو موانئ الترفيه : ـ بالنسبة 

الحة التجارية من الـطبقة الثانية شعبة اجلسور * أن يكون ضابط ا
أو قبطان الصيد البحري ;

* أن يــثـبت تــوفـره عــلى أقـدمــيـة خـمس (5) سـنــوات عـلى األقل  في
الحة البحرية على م السفن التجارية ; ا

زاولة مهامه ; * أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته 
* أال يـكـون قـد تـعـرض لـعـقوبـات تـأديـبـيـة من أجـل خطـأ فـادح خالل
هـامه أو لعقـوبات سالـبة للحـرية من أجل جنـح خطيرة من مـزاولته 

هامه. مارسة العادية  شأنها أن تؤثر على ا
ـكلـفة كن تـتمـيم هذه الـشروط بـقرار لـلـسلـطة احلـكومـية ا غـير أنـه 

وانئ حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه. با

مـــــــــرســـــــــوم  رقم 2.07.263 صـــــــــادر في 18 مـن رمـــــــــضــــــــان 1429
واد 5 و 7 و 9 و 60 من القـانون (19 سبـتمـبر 2008) بتـطبـيق ا

ـوانئ وبـإحـداث الـوكـالـة الـوطـنـيـة للـمـوانئ ـتـعـلق بـا رقم 15.02 ا
وانئ. وشركة استغالل ا

ـــــــــــــــــــ
الوزير األول 

ـوانئ وبــإحـداث الــوكـالـة ـتــعـلق بــا بـنــاء عـلى الــقـانـون رقم 15.02 ا
ــوانئ الـصـادر بـتـنــفـيـذه الـظـهـيـر الــوطـنـيـة لـلـمــوانئ وشـركـة اسـتـغالل ا
الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفـمبر 2005)

واد  5 و 7 و 9 و  60 منه ; و ال سيما ا
نـعقد في 4 رجب 1429 شـروع في اجمللس الـوزاري ا  وبـعد دراسـة ا

(8 يوليو 2008)
رسم ما يلي :

ادة األولى ا
يـحـدد تـاريخ فـتح مـيـنـاء لالسـتـغالل كـلـيـا أو جزئـيـا بـقـرار لـلـسـلـطة

وانئ  ينشر باجلريدة الرسمية. كلفة با احلكومية ا
ادة الثانية ا

يــصـادق عـلى نـظـام اسـتـغالل كل مـيــنـاء من قـبل الـسـلـطـة احلـكـومـيـة
وانئ. كلفة با ا

ادة الثالثة ا
ادة 9 من شـار إلـيهـا في ا ـلحـقـة ا ـينـائـية ا حتـدد الئـحة األنـشطـة ا

شار إليه أعاله كما يلي : القانون رقم 15.02 ا
يناء ; ـ احلراسة على م  السفن و/ أو داخل ا

ـ مراجعة البضائع ;
ـ حراسة البضائع ;

يناء اخللفي ; ـ رزم ومناولة البضائع  داخل ا
ـواد الـغــذائـيـة  وقــطع الـغـيــار والـزيـوت ــواد (ا ـ تـمــوين الـبــواخـر بـا

; (shipshandling) سمى والدهون) ا
; (soutage) ـ تموين  البواخر بالهيدروكاربورات
ـ تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير ; 

ـ تنظيف البواخر ;
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وانئ بعد استشارة جلنة بحرية كلفة با ميناء بقرار للسلطة احلكومية ا
ثلها وتتكون من : ذكورة  أو من  ترأسها السلطة احلكومية ا

ثلها ; كلفة بالداخلية أو من  ـ السلطة احلكومية ا
ثلها ; الحة التجارية أو من  كلفة با ـ السلطة احلكومية ا

ثلها ; كلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من  ـ السلطة احلكومية ا
ـ الوكالة الوطنية للموانئ ;

ـيدان الـبحري من ـ شخصـيت (2) يتم تعـييـنهـما لكـفاءتـهما في ا
وانئ. كلفة با قبل السلطة احلكومية ا

كن لـلجـنة الـبحـرية أن تـضم إليـها عن االقـتضـاء بنـاء على دعوة و
ـثال عن كـل إدارة يـكـون رأيـهـا مـفــيـدا في تـعـيـ حـدود من رئــيـسـهـا 

يناء.  عرض البحر ومدخل ا
ادة الثانية ا

يــجب  قـبل انـعـقـاد الـلـجـنـة الـبـحـريـة إرسـال مـشـروع تـعـيـ حـدود
ـيـنــاء من قـبل رئـيـس هـذه الـلـجـنــة إلى الـقـطـاع عـرض الـبـحــر ومـدخل ا
يـناء صـيد بـحري وإلى كـلف بـالصـيد البـحري إذا كـان األمر يـتعـلق  ا
يـناء نهري وإلى كل اء والبيـئة إذا كان األمر يـتعلق  كلـف با القـطاع ا
ــشــروع كــذلك إلى رئــيس مــجـلس قــطــاع يـكــون رأيه مــفــيـدا. ويــرسل ا

عني في دائرتها الترابية. يناء ا اجلماعة التي يقع ا
ـذكـورة عـلـى أجل مـدته ثالثـون يـومـا لإلدالء بـرأيـهـا تـتـوفـر اجلـهـات ا

حول مشروع التحديد. 
ـذكور  تعتبر بأنها ليس وإذا لم تدل هذه اجلهات برأيها داخل األجل ا
ـكن لـلـجـنـة عـنـدئـذ أن ـشـروع و ـكن الـتـقـدم به حـول ا لـديـهـا أي رأي 
وانئ التـحديد موضوع ـكلفة بـا تـنعقد وأن تـقترح علـى السلطـة احلكومية ا

القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر باجلريدة الرسمية.
ادة الثالثة ا

يـسند إلـى وزير الداخلـية ووزير الـتجهـيز والنـقل كل واحد منـهما في
رسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية.  ما يخصه تنفيذ هذا ا

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008).
اإلمضاء  : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

وزير التجهيز والنقل.
اإلمضاء : كر غالب.

ادة اخلامسة ا
دة ثالث (3) ـينـاء معـ  يـعد االعـتمـاد شخـصيـا. ويكـون صاحلـا بالـنسـبة 

يناء. سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير ا
ـكن تـوقـيف االعـتمـاد أو سـحـبه بصـفـة نـهائـيـة في احلـاالت احملددة

وانئ. كلفة با بقرار للسلطة احلكومية ا
ـذكور نـهائـيـا إذا لم يتـقيـد احلاصل  غـير أنه يـتم سحب االعـتـماد ا
وانئ تـعلـقة بـشرطـة ا علـيه بأحـكام الـنصـوص التـشـريعـية والـتنـظيـميـة ا

اجلاري بها العمل.
ادة السادسة ا

ـادت  4 و 5 أعاله أن ـعتـمديـن وفقـا ألحـكام ا يجب عـلى األعـوان ا
يكـونوا مـحلفـ وفق الشـروط احملددة في الـتشـريع اجلاري به الـعمل في

هذا اجملال. 
ادة السابعة ا

رسـوم الـذي ينـشر في يـسـند إلى وزيـر التـجـهيـز والنـقل تـنفـيذ هـذا ا
اجلريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل

اإلمضاء : كر غالب.

مرسوم رقم 2.07.1029 صادر في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008)
يناء يتعلق بتعي حدود عرض البحر ومدخل ا

ــــــــــــــــــــ
الوزير األول

ـوانئ وبــإحـداث الــوكـالـة ـتــعـلق بــا بـنــاء عــلى الـقــانـون رقم 15.02 ا
ـوانئ الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـوطـنـيـة لـلـمـوانئ و شــركـة اسـتـغالل ا
بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نـوفمـبر 2005) الشريف رقم 1.05.146 

ادة 3 منه ; والسيما ا
نعقد في 4 رجب 1429 شروع في اجمللس الـوزاري ا وبعد دراسـة ا

(8 يوليو 2008)
رسم ما يلي :

ادة األولى ا
ادة 3 من الـقـانون رقم 15.02 تـطـبـيـقـا ألحـكام الـفـقـرة الـثـانـيـة من ا
يـناء بـالنسـبة لكل شار إلـيه أعاله تعـ حدود عرض الـبحـر ومدخل ا ا
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قرار لـوزيـر الـصنـاعـة والـتجـارة والـتـكنـولـوجيـات احلـديـثة رقم 1663.08
صـادر في 10 رمـضـان 1429 (11 ســبـتــمـبـر 2008) بــإجـبــاريـة

تطبيق معيار مغربي.

ـــــــــــــــ

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

بـــنــاء عــلى الــظــهـــيــر الــشــريف رقم 1.70.157 الــصــادر في 26 من
ـعــايـيـر الـصـنـاعـيـة جـمـادى األولى 1390 (30 يـولـيـو 1970) في شـأن ا
الهـادفة إلى تـوخي اجلودة وحتـس اإلنتـاجيـة كمـا وقع تغيـيره بـالظـهير
ثـابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع األول 1414 عتـبر  الشـريف ا

(10 سبتمبر 1993) وال سيما الفصل 2 و 5 ;

وعـلـى قـرار وزيــر الــصــنــاعـة والــتــجــارة والـتــكــنــولــوجـيــات احلــديــثـة
رقم 195.08 الـــصـــادر في 19 مـن مـــحــرم 1429 (28 يـــنـــايــر 2008)

القاضي بإقرار معايير مغربية

قرر ما يلي :

ادة األولى ا

ــآخــذ الــتــيـار ــتــعــلق « ــغــربي NM06.6.090 ا ــعـيــار ا يــصــبـح ا
نـزلي ومـا شابـههـا ـ أنظـمة 6A/250 V 16 A/250 V ـ » لالستـعمـال ا

إجباري التطبيق.

ادة الثانية ا

ادة األولى أعاله رهن تصرف شار إليه في ا غربي ا عيار ا يوضع ا
ـعـنــيـ بـاألمـر بـوزارة الـصـنـاعـة والـتـجــارة والـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة ا

غربية. عايير الصناعية ا مصلحة ا

ادة الثالثة ا

تنسخ مـقتضيـات قرار وزير التجـارة والصناعة رقم 931.90 الصادر
ـعـيـارين في 23 من مـحـرم 1411 (15 أغـسـطس 1990) فـيـمـا يـخص ا
ـغربـي اإلجـباريي الـتطـبيق NM 06.6.009 و NM 06.6.010 وقرار ا
وزير الـصنـاعة والـتجـارة والصـناعـة التـقليـدية رقم  669.99 الصادر في
ـغـربي ـعـيـار ا 13 من مـحـرم 1420 (30 أبريل 1999) فـيـمـا يــخص ا

.NM.06.6.012

ادة الرابعة ا

يعمل بهذا القرار ثالثة أشهر بعد تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008).
اإلمضاء : أحمد رضى شامي.

قرار مشترك لوزير الـصناعة والتجارة والتكنـولوجيات احلديثة وكاتب الدولة
ــكــلــف لــدى وزيــر الــســيـــــاحـــة والـصــنــاعـــــة الــتــقــلــيــــديــــة ا
بالصناعـــة التقليدية رقم 1665.08 صادر في 10 رمضان 1429

. (11 سبتمبر 2008) بإجبارية تطبيق معيارين مغربي
ـــــــــــــــ

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
ـكـلف وكـاتب الـدولــة لـدى وزيــر الـسـيــاحـة والـصــنـاعـة الــتـقــلـيـديــة ا

بالصناعة التقليدية
بـناء عـلى الظـهير الـشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى
عـايـيـر الصـنـاعـية الـهـادفة إلى األولى 1390 (30 يولـيو 1970) في شـأن ا
عتبر توخي اجلودة وحتس اإلنتـاجية كما وقع تغييره بالـظهير الشريف ا
ـثــابــة قــانـون رقم 1.93.221 بــتـاريخ 22 من ربـيع األول 1414

(10 سبتمبر 1993) وال سيما الفصل 2 و 5 ;
شترك لوزير الـتجارة والصناعة وتـأهيل االقتصاد ووزير وعلى القـرار ا
الــسـيـاحـة والــصـنـاعــة الـتـقــلـيـديـة واالقــتـصـاد االجــتـمـاعي رقم 2173.05
الــصـادر في 23 من مــحـرم 1426 (27 أكــتـوبـر 2005) بـإقــرار مــعـايــيـر

مغربية
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـلـحق بـهـذا الــقـرار إجـبـاريـة ـبـيـنـة فـي ا ـغـربـيــة ا ـعـايــيـر ا تــصـبح ا

التطبيق ثالثة أشهر بعد نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
ادة الثانية ا

ـادة األولـى أعاله رهن تـصـرف ـشــار إلـيــهـا في ا ـعـايــيـر ا تـوضـع ا
ـعـنـيـ بـاألمـر بــوزارة الـصـنـاعـة والـتـجـارة والـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة ا

غربية. عايير الصناعية ا مصلحة ا
ادة الثالثة ا

شترك في اجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008).
كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة
كلف بالصناعة التقليدية التقليدية ا

اإلمضاء : أنيس برو.

وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة

اإلمضاء : أحمد رضى شامي.

غربي عيار ا عــيـــارا عنــوان ا

NM 02.3.500

NM02.3.501

جتهيزات حرارية للصناعة التقليدية ـ مقتضيات السالمة العامة.

جتـهيزات حـرارية لـلصـناعة الـتقـليـدية ـ مـقتضـيات الـسالمة الـعامة
تعلقة باستعمال ونقل احملروقات. ا

*
*    *

ـلحــق ا
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مـقرر مـشتـرك لـوزير اإلسـكان والـتعـميـر والتـنمـية اجملـاليـة واألم الـعام
رقم 1742.08 صادر في 29 من رمضان 1429 للحكومة 
ـشـترك رقم 2354.07 قـرر ا (30 سـبـتـمـبر 2008) بتـغـيـيـر ا
27 من صــفـر 1429 (6 مـارس 2008) بــتــحــديــد عـدد بــتـاريخ 
عـماري داخل هنـدس ا ـقاعـد اخملصصـة لكل فئـة من فئـات ا ا
عـمـاري هـنـدسـ ا اجملـلس الـوطـني واجملـالس اجلهـويـة لـهيـئـة ا

الوطنية.
ــــــــــــــــ

وزير اإلسكان والتعمير والتنمية اجملالية 
واألم العام للحكومة 

شـترك لـوزير اإلسـكان والـتعـميـر والتـنمـية قـرر ا بـعد االطالع عـلى ا
اجملالية واألم العام للحكومة رقم 2354.07 الصادر في 27 من صفر 1429
ـقــاعـد اخملـصـصـة لـكل فـئـة من فـئـات (6 مارس 2008) بـتـحـديـد عـدد ا
ـعـمـاريـ داخل اجملـلس الـوطنـي واجملالس اجلـهـويـة لـهـيـئة ـهـندسـ ا ا

عماري الوطنية  هندس ا ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
شار إليه أعاله شـترك ا قرر ا ـادة الثانيـة من ا تغـير على النـحو التالي ا

رقم 2354.07 الصادر في 27 من صفر 1429 (6 مارس 2008) :
قاعد اخملصصة لكل ادة الثانية. ـ يحدد على النـحو التالي عدد ا «ا

عماري داخل اجملالس اجلهوية : هندس ا «فئة من فئات ا
« ـ بالنسبة إلى اجمللـس اجلهوي جلهات وادي الذهب ـ لكويرة
«والـعيـون ـ بـوجدور ـ الـسـاقيـة احلمـراء وكـلمـيم ـ الـسمـارة وسوس
«مـاسـة ـ درعـة الـذي يـزاول في مـنـطـقـة اخـتصـاصه 143 مـهـنـدسا
يـزاولون «مـعـمـاريـا (97 مـنـهم يـزاولـون في الـقـطـاع اخلـاص و 46 
ـصـالح الـدولـة أو كـمـسـتـخـدمـ بـاجلـمـاعـات احملـلـيـة «كـمـوظـفـ 
ـؤسـسـات التـعـلـيم الـعالي ـؤسـسـات العـامـة أو كـمـدرس  «أو با

عمارية) : «للهندسة ا
زاول في الـقطاع ـعماريـ ا «* 13 مقعـدا مخصـصا للـمهـندس ا

«اخلاص ;
ـصـالح ـزاولـ  ـعـمـاريـ ا «* 6 مـقـاعـد مـخـصـصـة لـلـمـهـنـدسـ ا
ؤسسات درسـ  ـؤسسات الـعامة وا «الـدولة واجلماعـات احمللية وا

عمارية. «التعليم العالي للهندسة ا
« ـ بالنسبة إلى اجمللس اجلهوي جلهة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن
«الذي يزاول في منطقة اختصاصه 85 مهندسا معماريا (46 منهم
صالــح «يزاولـون في القـطاع اخلاص و 39 يزاولـــون كموظــفـ 
ـؤسسات الـعامة «الدولــة أو كـمستـخدم بـاجلمـاعات احمللـية أو با

عمارية) : ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا «أو كمدرس 

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم 1664.08 صادر في 14  من رمضان 1429

(15 سبتمبر 2008)  بإقرار معايير مغربية.

ـــــــــــــــ

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

ووزير الفالحة والصيد البحري

بـناء عـلى الظـهير الـشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى
عـايـيـر الصـنـاعـية الـهـادفة إلى األولى 1390 (30 يـولـيو 1970) في شـأن ا
عتبر توخي اجلودة وحتسـ اإلنتاجية كما وقع تـغييره بالظهـير الشريف ا
ـثــابــة قــانـون رقم 1.93.221 بــتـاريخ 22 من ربـيع األول 1414

(10 سبتمبر 1993) ;

بـان 1390 6 شـعـ في  الـصادر  ـرسـوم رقم 2.70.314  وعـلى ا
ـكلـفة ـوجبه تـأليف واخـتصـاصات الـهيـئات ا (8 أكتـوبر 1970) احملدد 

عايير الصناعية الهادفة إلى توخي اجلودة وحتس اإلنتاجية ; با

وبـعد موافقـة اجمللس األعلى الـوزاري للجودة واإلنـتاجيـة خالل اجتماعه
يوم 8 ماي 2008

قررا ما يلي :

ادة األولى ا

لحق بهذا القرار (1). بينة في ا عايير ا تقر وتعتبر معايير مغربية ا

ادة الثانية ا

ـادة األولى أعـاله رهن تـصـرف ـشـار إلــيـهــا في ا ـعــايـيــر ا تــوضع ا
ـعـنــيـ بـاألمـر بـوزارة الـصـنـاعـة والـتـجــارة والـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة ا

غربية. عايير الصناعية ا مصلحة ا

ادة الثالثة ا

شترك في اجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا

وحرر بالرباط في  14  من رمضان 1429 (15 سبتمبر 2008).
وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـحـق فـي نشــرة التـرجـمــة الرسـمية للجـريدة الرسـمية عـدد 5670 بتـاريـخ (1) يـراجـع ا

2 شوال 1429 (2 أكتوبر 2008).

وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة

اإلمضاء : أحمد رضى شامي.
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ـصالح ـزاولـ  ـعـمـاري ا «* 10 مقـاعـد مـخصـصـة لـلمـهـنـدس ا
ؤسسات درسـ  ـؤسسات الـعامة وا «الـدولة واجلماعـات احمللية وا

عمارية. «التعليم العالي للهندسة ا
« ـ بالنسبـة إلى اجمللس اجلهوي جلهة مـكناس ـ تافياللت الذي يزاول
«في منـطقة اخـتصاصه 123 مهـندسـا معـماريا (71 منـهم يزاولون
ــصـالح الــدولـة «فـي الـقــطــاع اخلـاص و 52 يـزاولــون كـمــوظــفـ 
ــؤسـســات الـعــامـة «أو كـمــسـتــخــدمـ بــاجلـمــاعـات احملــلـيــة أو بـا

عمارية) : ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا «أو كمدرس 
زاولـ في القـطاع ـعـماريـ ا «* 8 مـقاعـد مخـصـصة لـلمـهنـدس ا

«اخلاص ;
ـصـالح الـدولة زاولـ  ـعـمـاريـ ا «* 5 مـقـاعـد مخـصـصـة للـمـهـنـدس ا
ـؤسـسـات ـدرسـ  ــؤسـسـات الـعـامــة وا «واجلــمـاعـات احملـلـيـة وا

عمارية. «التعليم العالي للهندسة ا
ـان وتازة ـ احلـسيـمة ـ « ـ بـالنـسبـة إلى اجملـلس اجلهـوي جلهـة فاس ـ بـو
«تاونـات الذي يزاول في مـنطقـة اختصاصه 217 مهـندسا مـعماريا
«(130 منـهم يزاولـون في القـطاع اخلاص و 87 يزاولـون كمـوظف
ؤسسات صـالح الدولة أو كمسـتخدم باجلـماعات احملليـة أو با »
عمارية) : ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا «العامة أو كمدرس 
زاول في الـقطاع ـعماريـ ا «* 15 مقعـدا مخصـصا للـمهـندس ا

«اخلاص ;
ـصالح ـزاولـ  ـعـمـاري ا «* 10 مقـاعـد مـخصـصـة لـلمـهـنـدس ا
ــدرســ ــؤســســات الـــعــامــة وا «الــدولــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة وا

عمارية. ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا »
« ـ بـالـنـسـبــة إلى اجملـلس اجلـهـوي لـلـجـهـة الـشـرقـيـة الـذي يـزاول في
«منـطقة اخـتصاصه 124 مهـندسـا معـماريا (82 منـهم يزاولون في
ــصــالح الــدولــة «الــقـــطــاع اخلــاص و 42  يــزاولــون كــمــوظــفـــ 
ــؤسـســات الـعــامـة «أو كـمــسـتــخــدمـ بــاجلـمــاعـات احملــلـيــة أو بـا

عمارية) : ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا «أو كمدرس 
زاولـ في القـطاع ـعـماريـ ا «* 9 مـقاعـد مخـصـصة لـلمـهنـدس ا

«اخلاص ;
ـصـالح ـزاولـ  ـعـمـاريـ ا «* 4 مـقـاعـد مـخـصـصـة لـلـمـهـنـدسـ ا
ــدرســ ــؤســســات الـــعــامــة وا «الــدولــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة وا

عمارية. ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا »
« ـ بــالــنــسـبــة إلى اجملــلس اجلــهـوي جلــهــة طــنـجــة ـ أصــيال وأقــالـيم
«الـفـحص ـ أجنـرة والــعـرائش وشـفـشـاون الــذي يـزاول في مـنـطـقـة
«اختصاصه 156 مهندسـا معماريا (98 منهم يـزاولون في القطاع
صـالح الدولـة أو كمـستـخدم «اخلاص و 58 يزاولـون كمـوظفـ 
ؤسسات ؤسسـات العامة أو كمـدرس  «باجلـماعات احملليـة أو با

عمارية) : «التعليم العالي للهندسة  ا

زاولـ في القطاع عمـاري ا « * 7  مـقاعد مـخصصـة للمـهندسـ ا
«اخلاص ;

ـصالح ـزاولـ  ـعـمـاري ا « * 6  مقـاعـد مـخصـصـة لـلمـهـنـدس ا
ؤسسات درس  ؤسسات العامة وا «الدولة واجلماعات احمللية وا

عمارية. «التعليم العالي للهندسة ا
« ـ بـالـنـسـبة إلى اجملـلس اجلـهـوي جلـهـة مراكش ـ تـانـسـيـفت ـ احلوز
مـهـنـدسا «وإقـلـيم آسـفي الـذي يـزاول في مـنـطـقـة اخـتصـاصه 192 
«مـعـمـاريا (142 مـنـهم يـزاولون فـي القـطـاع اخلاص و 50 يـزاولون
ــصـــالح الـــدولــة أو كـمــسـتــخــــدمـ بــاجلـمــــاعـــات «كـمــوظـفــ 
ؤسـسات الـتعـليم ـؤسسـات العـامة أو كـمدرسـ  «احملـلــيـــة أو با

عمارية) : «العالي للهندسة ا
زاولـ في القطاع عـماري ا « * 18 مـقعدا مخـصصا لـلمهنـدس ا

«اخلاص ;
صـالح ـزاولـ  ـعـمـاريـ ا « * 7 مـقـاعـد مـخـصـصـة لـلمـهـنـدسـ ا
ــدرســ ــؤســـســات الــعـــامــة وا «الــدولــة واجلـــمــاعــات احملـــلــيــة وا

عمارية. ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا »
«ـ بــالـنــسـبــة إلى اجملـلـس اجلـهــوي جلـهــات الـدار الــبـيــضـاء الــكـبـرى
«والـشاويـة ـ ورديغـة وتادلـة ـ أزيالل وإقلـيم اجلديـدة الذي يزاول في
«منطقـة اختصاصه 944 مهـندسا مـعماريا (740 منهم يزاولون في
ــصـالـح الــدولـة «الــقــطــاع اخلــاص و 204  يــزاولــون كــمــوظــفــ 
ــؤسـســات الـعــامـة «أو كــمـســتـخــدمـ بــاجلــمـاعــات احملـلــيـة أو بــا

عمارية) : ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا «أو كمدرس 
زاولـ في القطاع عـماري ا « * 20 مـقعدا مخـصصا لـلمهنـدس ا

«اخلاص ;
صـالح ـزاولـ  ـعـمـاريـ ا « * 5 مـقـاعـد مـخـصـصـة لـلمـهـنـدسـ ا
ــدرســ ــؤســـســات الــعـــامــة وا «الــدولــة واجلـــمــاعــات احملـــلــيــة وا

عمارية. ؤسسات التعليم العالي للهندسة ا »
« ـ بـالـنسـبـة إلى اجملـلس اجلهـوي جلـهـة الربـاط ـ سال ـ زمـور ـ زعـير
«الـذي يـزاول في منـطـقة اخـتـصاصه 878 مـهـندسـا مـعمـاريا (531
«مـنــهم يــزاولــون في الــقــطــاع اخلـاص و 347 يـزاولــون كـمــوظـفـ
ـــصــالـح الـــدولـــة أو كــمـــســـتـــخـــدمـــ بـــاجلـــمـــاعـــــات احملـــلـــيــة »
ؤسـسات التـعلـيم العالي ؤسـســـات الـعامــة أو كـمدرسـ  «أو با

عمارية) : «للهندسة ا
ـزاول في الـقطاع عـماري ا «* 15 مقـعدا مخـصصـا للمـهنـدس ا

«اخلاص ;
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زاولـ في القـطاع ـعـماريـ ا «* 7 مـقاعـد مخـصـصة لـلمـهنـدس ا
«اخلاص ;

ـصـالح ـزاولـ  ـعـمـاريـ ا «* 6 مـقـاعـد مـخـصـصـة لـلـمـهـنـدسـ ا
ؤسسات درسـ  ـؤسسات الـعامة وا «الـدولة واجلماعـات احمللية وا

عمارية.» «التعليم العالي للهندسة ا
ادة الثانية ا

شتـرك الذي يـنشـر باجلريـدة الرسـميـة ابتداء من قـرر ا يعـمل بهـذا ا
20 مارس 2008.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1429 (30 سبتمبر 2008).

ـزاول في الـقطاع عـماري ا «* 12 مقـعدا مخـصصـا للمـهنـدس ا
«اخلاص ;

صالح الدولة زاول  عماري ا «* 7 مقاعد مخصصة للمهندس ا
ـؤسـسـات ــدرسـ  ـؤسـســات الـعـامـة وا «واجلــمـاعـات احملـلــيـة وا

عمارية. «التعليم العالي للهندسة ا

« ـ بــالـنـسـبــة إلى اجملـلس اجلـهـوي لــتـطـوان الـذي يــزاول في مـنـطـقـة
«اختـصاصه 66 مـهنـدسا مـعمـاريا (37 مـنهم يـزاولـون في القـطاع
ـصـالح الـدولة أو كـمـستـخـدم «اخلاص و29 يـزاولـون كمـوظـف 
ؤسسات ـؤسسات العـامة أو كمدرسـ  «بـاجلماعات احملـلية أو با

عمارية) : «التعليم العالي للهندسة ا
وزير اإلسكان والتعمير والتنمية اجملالية

اإلمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
األم العام للحكومة

اإلمضاء : إدريس الضحاك.
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نـصـوص خاصـة
الية وباقتراح من وزير االقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة األولى ا

غـربية بإحـداث شركة تسمى ـلكية ا يـؤذن للشركـة الوطنية لـلخطوط ا
«  Atlas Patrimoine Casablanca » حتـوز فـيـهـا شـركـتـهـا الـتـابـعـة
«Atlas Hospitality Morocco» نــسـبـة 75% كــحـد أقــصى والـبـاقي

يحوزه مساهمون عموميون آخرون.
ادة الثانية ا

رسوم الـذي ينشر في ـالية تـنفيذ هـذا ا يـسند إلى وزيـر االقتصاد وا
اجلريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1429 (16 سبتمبر 2008).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
الية وزير االقتصاد وا

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

ــالــيـة رقم 1218.08 صـــــادر في 22 من قـــرار لــوزيــــر االقــتـصــاد وا
جــمـادى اآلخـرة 1429 (26 يــونـيـو 2008) بــتـأهـيـل وسـيط مـالي

سك حسابات سندات.
ـــــــــــــــــــ

الية وزير االقتصاد وا
تعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس بنـاء عـلى القانون رقم 35.96 ا
نظام عام لقيد بعض القيم في احلسـاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) كما وقع

ادة 24 منه ; تغييره وتتميمه والسيما ا
(ARTBOURSE) وعــــلى مــــقــــرر جتــــديـــد اعــــتــــمــــاد أرت بـــورس

رقم 3.3150 الصادر بتاريخ 19 ماي 2008 ;
ركزي بتاريخ 5 يونيو 2008 وافقة الصادرة عن الوديع ا وعلى ا

قرر ما يلي :
ادة األولى ا

ـسك حـسـابات  (ARTBOURSE) ـالي أرت بورس يـؤهل الـوسـيط ا
سندات.

ادة الثانية ا
ــالـيــة واخلـوصــصـة رقم 1511.07 تـنــسخ مــقـتــضـيــات قـرار وزيــر ا
الصادر في 16 من رجب 1428 (فاحت أغـسطس 2007) بتـأهـيل وسيط

سك حسابات سندات. مالي 
ادة الثالثة ا

ينشر هذا القرار باجلريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1429 (26 يونيو 2008).

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.487  صادر في 15  من رمضان 1429 (16  سبتـمبر 2008)
« Atlas ـغربية بإحـداث شركة تسمى  ـلكية ا باإلذن لـشركة اخلطوط ا
« Patrimoine Casablanca والــتي تـمـلك أغــلـبـيـة رأســمـالـهـا

.« Atlas Hospitality Morocco » شركتها التابعة 
ـــــــــــــــــــ

الوزير األول
بيان األسباب :

ـغـربــيـة تــطـلب اإلذن ـلــكـيــة ا ــا أن الـشــركـة الـوطــنـيــة لـلــخـطــوط ا
ـوجبه في أذون  ادة 8 من القـانون رقم 39.89 ا نـصوص عـليه في ا ا
حتويل مـنشآت عامة إلى الـقطاع اخلاص كـما وقع تغييـره وتتميمه ألجل
حتـوز  « Atlas Patrimoine Casablanca »  إحــداث شــركــة تــســمى
فـيـهـا الشـركـة التـابـعة « Atlas Hospitality Morocco » نـسـبة %75

كحد أقصى والباقي يحوزه مساهمون عموميون آخرون ;
شـروع يـندرج ضـمن مـخطط الـتـنمـيـة االستـراتـيجي وحـيث إن هـذا ا
2012-2007 ل « Atlas Hospitality Morocco » الــــتي تــــطــــمح في
توقع أن تـنتقل ـستغـلة الـتي من ا مضاعـفة قدرتـها من حـيث الوحدات ا
ويــسـتـلـزم من 11 إلى 24 وحـدة تــغـطي جـمــيع أنـحــاء الـتــراب الـوطـني. 
ـذكـور البـحث عن إمـكانـيـات عقـاريـة عبـر أنـحاء مخـطط الـنـمو الـطـموح ا

ملكة ; ا
وفي هذا الـسياق  تـعتزم «Atlas Hospitality Morocco» تثم
عـارض بالدار الـبيضاء (CICEC) الذي  ـركز الدولي لـلمؤتـمرات وا ا
إنــشـاؤه عـلى مـسـاحـة 115.000 مـتــر مـربع وذلك من أجل إجنـاز قـطب
فـنـدقي (عـلى مـسـاحة 8.965 مـتـر مـربع) يـضم فـنـدق أربع جنـوم ووحدة
من خمس جنـوم وقـطب عقـاري وذلك ببـناء بـرج لـلمـكاتب وقـطب آخر من

وجود ; عارض ا ؤتمرات وا أجل تثم وتوسيع مركز ا
AHM ـتــعـلق بـالــقـطب الـفـنــدقي تـعـتـزم ـشـروع ا من أجل إجنــاز ا
; « Atlas Patrimoine Casablanca » إحداث شركة مساهمة تسمى

« Atlas Patrimoine Casablanca » ا أن مخطـط أعمال شركة و
يب أن رقم األعمال سينتقل من حوالي 50 مليون درهم سنة 2010 إلى
191 مليون درهم سنة 2014 ليصل إلى 209 مليون درهم سنة 2017 ;
وحـيث إن الـشركـة سـتـبـدأ في حتقـيق نـتـيـجة صـافـيـة إيـجابـيـة ابـتداء من
بلغ يقدر ب 5 مالي درهم ليبلغ حوالي 32 مليون درهم سنة 2017 ;  2013
ـسـاهمـ تقـدر بنـحو ردوديـة الداخـلـية لـلمـشروع وا ـا أن نـسبـة ا و

9,6% و 14,6% على التوالي ;
ـشـروع الـذي يـرمي إلى تـثـمـ ـرســومـة لـهـذا ا واعـتـبـارا لألهـداف ا
ـعارض بالـدار البـيضاء نـجزات الـعقـارية للـمركـز الدولي للـمؤتـمرات وا ا

عايير الدولية ; (CICEC) وفق ا
وجبه في حتويل أذون  ادة 8 من القانون رقم 39.89 ا وبناء على ا
مـنشـآت عـامـة إلى القـطـاع اخلـاص والصـادر بـتـنفـيـذه الـظهـيـر الـشريف
رقم 1.90.01 بـتاريخ 15 من رمـضان 1410 (11 أبريل 1990) كـما وقع

تغييره وتتميمه ;
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قرار مشـترك لـوزير الـداخلـية ووزيـر الــفالحـة والصـيد الـبحـري رقـــم 282.08 صـــادر في 29 من محـــرم 1429
نح الـقطع احملدثة بـالعقـار التابع للـجماعـة الساللية امـغيطن أوالد بـوطريق إقليم (7 فبراير 2008 ) يـقضي 
القـنـيطـرة في إطــار تطـبـيـق مـقتـضـيات الـظـهيـر الـشريف رقم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. (25 يوليو 1969) ا
ـــــــــــــــــ

وزير الداخلية
ووزير الفالحة والصيد البحري

ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;

ـرسـوم رقم 2.69.31 الـصـادر في 10 جـمـادى األولى 1389 (25 يـولـيـو 1969) بـتـحـديـد إحـدى دوائر وعـلى ا
الري بالغرب (إقلـيم القنيطـرة) اجلارية عليهـا مقتضيات الـظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى
ـرسوم رقم 2.78.381 ثـابـة ميـثاق لالسـتـثمـارات الـفالحيـة كمـا وقع تـغيـيـره با األولى 1389 (25 يولـيو 1969) 

بتاريخ فاحت ربيع اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
شتـرك لوزير الـدولة في الداخلية ووزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 70.97 الصـادر في وعلى القـرار ا
26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997) بتطــبيق الفصـل 12 من الظهـير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا
وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا

ـسـمى «مـغـيـ أوالد بـوتريك» عـلى الـشـياع لـلـعـقـار اجلـمـاعي الـقـطع احملدثـة بـنـاء عـلى جتـزئـة الـعـقار اجلـمـاعي ا
مـوضوع الـرسم الـعقـاري رقمي 15063 ر (على الـشياع) و 18508ر والـواقع بقـيادة سـوق ثالثاء الـغرب دائرة

سوق ثالثاء الغرب إقليم القنيطرة.
ادة الثانية ا

شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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قرار مشـترك لوزيـر الداخليـة ووزير الــفالحـة والـصيـد البحـري رقـــم 283.08 صـــادر في 29 من محـــرم 1429
نح القطع احملـدثة بالعقار الـتابع للجماعـة الساللية شربالت بإقـليم القنيطرة في (7 فبراير 2008 ) يقضي 
إطــار تـطـبيــق مقـتـضـيـات الظـهـيـر الـشريف رقم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969)

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. ا
ـــــــــــــــــ

وزير الداخلية
ووزير الفالحة والصيد البحري

ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;

رسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) بتـحديد دوائر الـري بالغرب وعلى ا
(إقليم القنـيطرة) اجلارية عليها مقـتضيات الظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389
رسوم رقم 2.78.381 بتاريخ فاحت ربيع ثابة ميـثاق لالستثمارات الفالحية كـما وقع تغييره با (25 يوليو 1969) 

اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
شتـرك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1026.00 الصادر في وعلى القـرار ا
17 من جمادى األولى 1421 (18 أغسطس 2000) بتطــبيق الفصـل 12 من الظهـير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا

وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا
ـسمى «شربالت» موضوع الرسم عـلى الشياع للعقار اجلـماعي القطع احملدثة بناء عـلى جتزئة العقار اجلماعي ا
العقاري رقمي 4509 ر و 10103ر والواقع بقيادة سوق ثالثاء الغرب دائرة سوق ثالثاء الغرب إقليم القنيطرة.

ادة الثانية ا
شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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قرار مـشترك لوزير الداخـلية ووزير الــفالحة والـصيد البحـري رقـــم 284.08 صـــادر في 29 من محـــرم 1429
نح الـقـطع احملـدثة بـالـعقـار الـتـابع للـجـمـاعة الـساللـية الـكـدادرة (سـبو) بـإقـليم (7 فـبـراير 2008 ) يـقـضي 
سـيـدي قـاسم في إطـار تطـبـيق مـقـتـضيـات الـظـهـيـر الشـريف رقم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. 1389 (25 يوليو 1969) ا

ـــــــــــــــــ
وزير الداخلية

ووزير الفالحة والصيد البحري
ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا

باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;
ـرسـوم رقم 2.69.31 الـصـادر في 10 جـمـادى األولى 1389 (25 يـولـيـو 1969) بـتــحـديـد دوائـر الـري وعــلى ا
بالغرب (إقليم القنيطرة) اجلـارية عليها مقتضيات الظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389
رسوم رقم 2.78.381 بتاريخ فاحت ربيع ثابة ميـثاق لالستثمارات الفالحية كـما وقع تغييره با (25 يوليو 1969) 

اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
ـشتـرك لوزير الـدولة في الداخليـة ووزير الفالحة واالسـتثمار الفالحي رقم 2049.96 الصادر في وعلى القـرار ا
5 جمادى اآلخرة 1417 (18 أكتــوبر 1996) بتطــبيق الفصـل 12 من الظهـير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا

وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا
سـمى «كـدادرة سبـو» مـوضوع عـلى الـشيـاع لـلعـقـار اجلمـاعي الـقـطع احملدثـة بـناء عـلى جتـزئة الـعـقار اجلـمـاعي ا

الرسم العقاري رقم 20271 ر الواقع بقيادة دار الكداري دائرة مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم.
ادة الثانية ا

شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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قـرار مشترك لوزيـر الداخليـة ووزير الـــفالحة والـصـيد البحـري رقـــم 285.08 صـــادر في 29 من محـــرم 1429
نح الـقـطع احملدثـة بالـعـقار الـتابع لـلـجمـاعة الـساللـية اخلـمالـشـة (سبـو) بإقـليم (7 فبـراير 2008 ) يقـضي 
سيدي قاسم في إطــار تطبيـق مقتضـيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. (25 يوليو 1969) ا
ـــــــــــــــــ

وزير الداخلية
ووزير الفالحة والصيد البحري

ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;

ـرسـوم رقم 2.69.31 الـصـادر في 10 جـمـادى األولى 1389 (25 يـولـيـو 1969) بـتـحـديـد إحـدى دوائر وعـلى ا
الري بالغرب (إقلـيم القنيطـرة) اجلارية عليهـا مقتضيات الـظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى
ـرسوم رقم 2.78.381 ثـابـة ميـثاق لالسـتـثمـارات الـفالحيـة كمـا وقع تـغيـيـره با األولى 1389 (25 يولـيو 1969) 

بتاريخ فاحت ربيع اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
ـشـتــرك لوزيـر الـدولة فـي الداخـلـية واإلعالم ووزيـر الـفالحـة واالستـثـمـار الفالحي رقم 1252.94 وعـلى الـقـرار ا
الـصـادر في 11 من رجب 1415 (14 ديـسـمـبـر 1994) بـتـطــبـيق الـفـصـل 12 من الـظـهـيـر الـشـريف رقم 1.69.30

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; الصادر في 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا
وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا
سـمى «بالد اخلمـالشـة» موضوع على الـشيـاع للـعقار اجلـماعي الـقطع احملـدثة بـناء عـلى جتزئـة العقـار اجلمـاعي ا

الرسم العقاري رقم 7015 ر والواقع بقيادة دار الكداري دائرة مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم.
ادة الثانية ا

شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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قـرار مشترك لوزيـر الداخليـة ووزير الــفالحـة والصــيد البحـري رقـــم 286.08 صـــادر في 29 من محـــرم 1429
نح القطع احملدثـة بالعقار التابع لـلجماعة السالليـة أوالد بن عزوز بإقليم سيدي (7 فبراير 2008 ) يـقضي 
قـاسم في إطــار تـطبـيـق مـقـتضـيـات الـظهـيـر الـشريف رقم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. (25 يوليو 1969) ا
ـــــــــــــــــ

وزير الداخلية
ووزير الفالحة والصيد البحري

ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;

ـرسـوم رقم 2.69.31 الـصـادر في 10 جـمـادى األولى 1389 (25 يـولـيـو 1969) بـتـحـديـد إحـدى دوائر وعـلى ا
الري بالغرب (إقلـيم القنيطـرة) اجلارية عليهـا مقتضيات الـظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى
ـرسوم رقم 2.78.381 ثـابـة ميـثاق لالسـتـثمـارات الـفالحيـة كمـا وقع تـغيـيـره با األولى 1389 (25 يولـيو 1969) 

بتاريخ فاحت ربيع اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
شتـرك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1023.00 الصادر في وعلى القـرار ا
17 من جمادى األولى 1421 (18 أغسطس 2000) بتطــبيق الفصـل 12 من الظهـير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا

وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا
ـسمى «أوالد بن عـزوز» موضوع على الـشيـاع للـعقار اجلـماعي الـقطع احملـدثة بـناء عـلى جتزئـة العـقار اجلـماعي ا
الرسم الـعقاري رقمي 5495/30 و 5496/30 والواقع بقيـادة احلوافات دائـرة مشرع بلـقصيري إقـليم سيدي

قاسم.
ادة الثانية ا

شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الــفالحة والصيد البحـري رقـــم 287.08 صــــادر فـي 29 من محـــــرم 1429
نح الـقـطع احملدثـة بالـعقـار الـتابع لـلجـماعـة الـسالليـة الشـايبـيـ بإقـليم سـيدي (7 فبـراير 2008 ) يقـضي 
قاسم في إطار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969)

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري. ا
ـــــــــــــــــ

وزير الداخلية
ووزير الفالحة والصيد البحري

ـتـعلق بـناء عـلى الـظـهيـر الـشريـــف رقــم 1.69.30 الـصادر في 10 جـمادى األولى 1389 (25 يـولـيو 1969) ا
باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري والسيما الفصل 13 و 14 منه ;

رسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 (25 يوليو 1969) بتـحديد دوائر الـري بالغرب وعلى ا
(إقليم القنـيطرة) اجلارية عليها مقـتضيات الظهـير الــشريف رقــم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389
رسوم رقم 2.78.381 بتاريخ فاحت ربيع ثابة ميـثاق لالستثمارات الفالحية كـما وقع تغييره با (25 يوليو 1969) 

اآلخر 1400 (18 فبراير 1980) ;
شتــرك لوزير الداخلـية ووزير الفالحة واالسـتثمار الفالحي رقم 2048.96 الصادر في 5 جمادى وعـلى القـرار ا
اآلخرة 1417 (18 أكتــوبر 1996) بتطـبيق الفصـل 12 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى

تعلق باألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري ; األولى 1389 (25 يوليو 1969) ا
وبـعد االطـالع على قــرار وزير الــدولـة في الداخـلـيــة واإلعــالم رقم 112.95 الـصادر في 28 من شعـبان 1415
ـوافقة على قائمات ذوي احلـقوق اخلاصة ببعض األراضي اجلمـاعية الواقعة داخل دوائر الري (30 يناير 1995) با

توسط (إقليما القنيطرة وسيدي قاسم) نطقة الغرب وحوض سبو ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ـرفق بأصل هذا القرار باعـتبارهم مالك ـذكورة أسماؤهم حسبـما هو مب في اجلدول ا تمنح لذوي احلقوق ا
» موضوع سمى «أوالد الـشايبـي على الـشياع لـلعقار اجلـماعي القـطع احملدثة بـناء على جتـزئة العـقار اجلمـاعي ا
الـرسـوم العـقاريـة ذات األرقام 5454/30 و 5475/30 و 5476/30 و 5477/30 والـواقع بـقيـادة احلوافـات دائرة

مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم.
ادة الثانية ا

شترك باجلريدة الرسمية. ينشر هذا القرار ا
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1429 (7 فبراير 2008).

وزير الفالحة والصيد البحري
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

*
*     *
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ذات
وواألرقام و

العقار



طبعة الرسمية : 10 دراهم قر ا ثمن النسخة 

عتمدين : 12 درهما ودع ا ثمن النسخة لدى ا
تطبيق الفقرة األخـيــرة مـن الـمـادة الـثـانيـة مـن قــرار األمـيــن الـعــام للحـكـومــة رقــم 2918.95

الصـادر فـي 8 شعبـان 1416 (30 ديسمبر 1995)


