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 ص1ص)ع ما

بروت1كــ1ل)تعدوــل)ةالتف ق9ــا)ةةدوة9ــا)ةلتعــ و1)ةإلدةري)ةنتشــ دل)
التقــ ء)ةملخ ةفــ ت)ةلجمرك9ــا)وزجرهــ )وةةشحــث)عنهــ .

ظهير شريف رقم 1.13.08 صادر في 15 من ربيع اآلخر 1434 )26 فبراير 2013( 
املتبادل  اإلداري  للتعاون  الدولية  االتفاقية  تعديل  بروتوكول  بنشر 
التقاء املخالفات الجمركية وزجرها والبحث عنها، املوقع ببروكسيل في 
135015 يونيو 1985........................................................................................ 

تكث9ف)ةإل ت ج)ةلح19ةني.)-)تلظ9م)تشج9ع ت)ةةدوةا. 

مرسوم رقم 2.13.325 صادر في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014( بتنظيم 
 .......................................... 5016تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني

ةنؤسم ت)ةةم9 ح9ا.

 )2014 يونيو   6 (  1435 شعبان   8 في  صادر   2.14.274 رقم  مرسوم 
 1430 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   2.08.680 رقم  املرسوم  بتغيير  
إجراءات  بسن  القا�ضي   01.07 رقم  القانون  لتطبيق   )2009 ماي   28(
وتتميم  وبتغيير   السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق  خاصة 
5018القانون رقم 61.00 بمثابة النظام األسا�ضي للمؤسسات السياحية.......... 

ةةنه1ض)بحق1ق)ةألشــخ ص)في)وضع9ا)إع قا.)-)إحدةث)ةةلجلا)
ةة1زةريا)ةنكلفا)بتتشع)تلف9ذ)ةالسترةت9ج9 ت)وةةبرةمج.

6 يونيو 2014( بإحداث  ( 1435 8 شعبان  2.14.278 صادر في  مرسوم رقم 
املتعلقة  والبرامج  االستراتيجيات  تنفيذ  بتتبع  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
5019بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة............................................. 

ةةصفق ت)ةةعم1م9ا.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 11 من شعبان 1435 )9 يونيو 2014( 
5021بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية......................... 



عدد 6266 - 21 شعبان 1435 )19 يونيو 2014( الجريدة الرسمية191ش  
صفحة صفحة

9 رجب  في  صادر   1678.14 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  بموجبه  تمدد   )2014 ماي   9(  1435

 1415 محرم   6 بتاريخ   2.94.223 رقم  املرسوم  أحكام  اإلسالمية 

العمومية  األشغال  وزارة  لحساب  بموجبه  املحدث   )1994 يونيو   16(

البناء  مقاوالت  وتصنيف  لتأهيل  نظام  األطر  وتكوين  املنهي  والتكوين 

 ................................................................................ 5029واألشغال العمومية 

تشــغ9ل)منشــأة)إ تــ ج)ةةط قــا)ةةكهرب ل9ــا)إ طالقــ )مــن)مصــ در)

ةة1ةجــب) ةةتحمــالت) دفتــر) -) مــ1ذج) ةنتجــددة.) ةةط قــ ت)

إرف قــه)بطلــب)ةةترخ9ــص)ةةنه ئــي.

ربيع   4 في  صادر   313.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

اآلخر 1435 )4 فبراير 2014( بتحديد نموذج دفتر التحمالت الواجب 

إرفاقه بطلب الترخيص النهائي لتشغيل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية 

5029انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة .................................................. 

ةجش ريا)تطش9ق)م1ةصفا)مغرب9ا.

قرار لوزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني رقم 1319.14 

بإجبارية  القا�ضي   )2014 أبريل   8(  1435 اآلخرة  جمادى   8 في  صادر 

5032تطبيق مواصفة مغربية........................................................................... 

دعم)ةنمرح.

قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد واملالية رقم 2017.14 صادر في 28 

 .............. 5033من رجب 1435 )28 ماي 2014( بتحديد كيفية دعم املسرح.

ةنص دقا)على)م1ةصف ت)ق9 س9ا)مغرب9ا.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1815.14 صادر في 20 من رجب 1435 

5035)20 ماي 2014( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.... 

 ص1ص)خ صا

تغ9ير)دف تر)ةةتحمالت):

Gulfsat Maghreb(بركا(.
1435 اآلخرة  جمادى   7 في  صادر   2.13.562 رقم   مرسوم 

 ...... »Gulfsat Maghreb« 5036)7 أبريل 2014( بتغيير دفتر تحمالت شركة

Cimecom S.A(بركا(.
مرسوم رقم 2.13.563 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بتغيير 

 ...................................................»Cimecom S.A« 5037دفتر تحمالت شركة

Space Com(بركا(.
1435 اآلخرة  جمادى   7 في  صادر   2.14.564 رقم   مرسوم 

 ................. »Space Com« 5038)7 أبريل 2014( بتغيير دفتر تحمالت شركة

ةةترخ9ــص)إلق مــا)وةســتغالل)بــشكا)ع مــا)ةالتصــ الت)ب1ةســطا)
.GMPCS(ةألقمــ ر)ةةصل ع9ــا)مــن) ــ1ع

1435 رجب  من   14 في  صادر   2.13.637 رقم   مرسوم 

 3 في  الصادر   2.00.688 رقم  املرسوم  بموجبه  يغير   )2014 ماي   14(

واستغالل  إلقامـة  ترخـيص   بمنـح    )2000 أكتوبر   31(  1421 شعـبان 

 » GMPCS « 5039شبكة عامة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع

تجدود)ةةترخ9ص):

European Data Comm Maghreb S.A(بركا(.
1435 اآلخرة  جمادى   7 في  صادر   2.14.66 رقم   مرسوم 

لشركة املمنوح  الترخيص  بتجديد   )2014 أبريل   7 ( 

 ...........................................»European Data Comm Maghreb S.A«5040

SOREMAR S.A.R.L(بركا(.
مرسوم رقم 2.14.67 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بتجديد 

 ................................. »SOREMAR S.A.R.L« 5041الترخيص املمنوح لشركة

MORATEL S.A(بركا(.
 1435 اآلخرة  جمادى   7 في  صادر   2.14.68 رقم  مرسوم 

لشركة املمنوح  الترخيص  بتجديد   )2014 أبريل   7 ( 

 ...................................................................................»MORATEL S.A«5041

European Data Comm Maghreb S.A(بركا(.
1435 اآلخرة  جمادى   7 في  صادر   2.14.69 رقم   مرسوم 

لشركة املمنوح  الترخيص  بتجديد   )2014 أبريل   7( 

 ............................................»European Data Comm Maghreb SA«5042

عم ةــا)طلجــا)-)أص9لــا.)-)تحدوــد)ةنلــك)ةةعــ م)ةةشحــري)ةشــ طئ)
مرق ةــا. ب1قل دوــل)

2014( يق�ضي  1435 )20 ماي  20 من رجب  في  2.14.318 صادر  مرسوم رقم 

ملقاطعة  التابع  مرقالة  بوقناديل  لشاطئ  البحري  العام  امللك  بتحديد 

 ..................................................... 5043طنجة املدينة بعمالة طنجة - أصيلة.

إقل9م)ةةص1يرة.)-) زع)ملك9ا)قطع)أرض9ا.

2014( بإعالن  1435 )20 ماي  20 من رجب  2.14.342 صادر في  مرسوم رقم 

2208 رقم  اإلقليمية  الطريق  بتحويل  تق�ضي  العامة  املنفعة   أن 

قصد بناء سد زرار بإقليم الصويرة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

5046لهذا الغرض............................................................................................. 

إقل9م)قلعا)ةةمرةغلا.)-) زع)ملك9ا)قطع)أرض9ا.

2014( بإعالن  1435 )23 ماي  23 من رجب  2.14.204 صادر في  مرسوم رقم 

القطع األرضية  ببناء سد كاينو وبنزع ملكية  العامة تق�ضي  املنفعة  أن 

5049الالزمة لهذا الغرض بجماعة الجبيل بإقليم قلعة السراغنة................. 

ةن1ةفقا)على)تص م9م)و ظم)ةةته9ئا.

مرسوم رقم 2.14.346 صادر في 8 شعبان 1435 )6 يونيو 2014( باملوافقة على 

التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة الجماعة الحضرية لفم 

 ....................... 5053الحصن بإقليم طاطا وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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 )2014 يونيو   6 (  1435 شعبان   8 في  صادر   2.14.347 رقم  مرسوم 

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

الجماعة القروية إلفران أطلس الصغير بإقليم كلميم وباإلعالن أن في 

5053ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

مرسوم رقم 2.14.349 صادر في 8 شعبان 1435 )6 يونيو 2014( باملوافقة على 
التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية 
5054بوهودة بإقليم تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة....................... 

باملوافقة   )2014 يونيو   6(  1435 شعبان   8 في  صادر   2.14.380 رقم  مرسوم 

على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مقاطعة املعاريف 

بالجماعة الحضرية للدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء وباإلعالن أن 

5055في ذلك منفعة عامة................................................................................. 

تف1يــض)ســلطا)ةةتع9يــ1)فــي)ثعــض)أطــر)ودرجــ ت)م1ظفــي)ةألمــن)
ةة1طنــي.

 )2014 يونيو   18(  1435 شعبان  من   20 في  صادر   2.14.454 رقم  مرسوم 
الوطني  في بعض أطر ودرجات موظفي األمن  التعيين  بتفويض سلطة 
 ................................................................................... 5055إلى وزير الداخلية.

رخص)ةةشحث)عن)م1ةد)ةةه9دروك رب1رةت.

في  صادر   503.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 

وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 

في الصادر   2386.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن   الطاقة 

للبحث  رخصة  بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  من   15

»MAZAGAN املسماة  الهيدروكاربورات  مواد   عن 

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE I«
 .......................................................................»Pura Vida Energy NL«5056

في  صادر   504.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 

وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 

في الصادر   2387.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن   الطاقة 

عن  البحث  رخصة  بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  من   15

 »MAZAGAN OFFSHORE II« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد 

وشركة واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني   للمكتب 

 ........................................................... .»Pura Vida Energy NL5056

في  صادر   505.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 
في الصادر   2388.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن   الطاقة 
رخصة بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  من   15 
»MAZAGAN املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن   للبحث 

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE III«
 .......................................................................»Pura Vida Energy NL«5057

في  صادر   506.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 

وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 

في الصادر   2389.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن   الطاقة 

عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  من   15

 »MAZAGAN OFFSHORE IV« املسماة  الهيدروكاربورات  مواد 

وشركة واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني   للمكتب 

 .......................................................................»Pura Vida Energy NL«5057

في صادر   507.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 
في  الصادر   2390.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة 
مواد  عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  15 من 
للمكتب   »MAZAGAN OFFSHORE V  « املسماة  الهيدروكاربورات 
»Pura Vida وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 .......................................................................................... .Energy NL«5058

في  صادر   508.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
وزير  قرار  بتغيير   )2013 أكتوبر   14(  1434 الحجة  8 ذي 
في الصادر   2391.12 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن   الطاقة 

رخصة  بمنح   )2012 يونيو   6(  1433 رجب  من   15
»MAZAGAN املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن   للبحث 

وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE VI«
 .......................................................................»Pura Vida Energy NL«5058

 قرار لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 1003.14 صادر في 21 من ربيع 
عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2014 فبراير   21(  1435 اآلخر 
 » FOUM OGNIT تسمى  الهيدروكاربورات  مواد 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE 1«
»Glencoreو  »New Age Morocco Limited«  وشركتي 
 ................................. .Exploration & Production )Morocco( LTD«5059

في  صادر   1004.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
للبحث  رخصة  بمنح   )2014 فبراير   21(  1435 اآلخر  ربيع  21 من 
 »FOUM OGNIT OFFSHORE 2  « تسمى  الهيدروكاربورات  مواد  عن 
 »New وشركتي  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب 
 »Glencore Exploration  & و   Age Morocco Limited« 
 ................................................................. ،Production )Morocco( LTD «5060

من   21 في  صادر   1005.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
مواد  عن  للبحث  رخصة  بمنح   )2014 فبراير   21(  1435 اآلخر  ربيع 
»FOUM OGNIT OFFSHORE 3 « للمكتب  الهيدروكاربورات تسمى 
 »New Age Morocco وشركتي  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 
 »Glencore Exploration & Production )Morocco(و  Limited«
 .......................................................................................................LTD«5061

قرار لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 1006.14 صادر في 21 من ربيع 
اآلخر 1435 )21 فبراير 2014( بمنح رخصة للبحث عن مواد الهيدروكاربورات 
للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »FOUM OGNIT OFFSHORE 4  « تسمى
 »Glencoreو»New Age Morocco Limited« وشركتي واملعادن 
 .......................................Exploration & Production )Morocco( LTD«

5062

قرار لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 998.14 الصادر في 10 جمادى 
لحصص  جزئي  تفويت  بإحداث   )2014 مارس   12(  1435 األولى 
 »Kosmos Energy Deepwater Morocco« تملكها شركـــــــة التي  الفـــــائدة 
 » FOUM ASSAKA الهيدروكاربورات املسماة في رخص البحث عن مواد 
 » OFFSHORE I إلى » FOUM ASSAKA OFFSHORE IV « لفائدة شركة
 ................................................................»BP Exploration )Morocco( Limited«5063

في صادر   999.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
قرار  بتغيير   )2014 مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10
في الصادر   481.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة   وزير 
أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(  1435 األول  ربيع  من   14
 »FOUM ASSAKA لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركتي  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE I«
 » Pathfinder و   » Kosmos Energy Deepwater Morocco«
 ................................................... . Hydrocarbon Ventures Limited«5064

5062
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 10 في  صادر   1000.14 والبيئةرقم  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  قرار 
الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2014 مارس   12 (  1435 األولى  جمادى 
 1435 األول  ربيع   4 في  الصادر   482.14 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن 
مواد  عن  البحث  لرخصة  أولى  تكميلية  فترة  بمنح   )2014 يناير   6(
للمكتب   »FOUM ASSAKA OFFSHORE II« املسماة  الهيدروكاربورات 
 Kosmos Energy Deepwater « الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 .................................. » Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« و »Morocco5064

في صادر   1001.14 والبيئةرقم  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
قرار  بتغيير   )2014 مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10
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 
»OFFSHORE III للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركـــتي 
 » Pathfinder و   » Kosmos Energy Deepwater Morocco«
 ................................................... . Hydrocarbon Ventures Limited«5065

10 جمادى  1002.14 صادر في  قرار لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 
األولى 1435 )12 مارس 2014( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة رقم 484.14 الصادر في 4 ربيع األول 1415 )6 يناير 2014( بمنح 
املسماة  الهيدروكاربورات  البحث عن مواد  أولى لرخصة  تكميلية  فترة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »Foum Assaka Offshore IV«
و   »Kosmos Energy Deepwater Morocco« وشركتي  واملعادن 
 ............................  .»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited«5065

تف1يض)ةإلمض ء)وةنص دقا)على)ةةصفق ت.

1435 األولى  جمادى   10 في  صادر   1803.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ...................................................... 5066)12 مارس 2014( بتفويض اإلمضاء

1435 األولى  جمادى   10 في  صادر   1804.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 )12 مارس 2014( بتغيير القرار رقم 491.12 الصادر في 3 ربيع األول 1433
5066)27 يناير 2012( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

1435 األولى  جمادى  من   19 في  صادر   1800.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ............ 5067)21 مارس 2014( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

1435 األولى  جمادى  من   19 في  صادر   1801.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ...................................................... 5067)21 مارس 2014( بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الصحة رقم 1802.14 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1435 )8 أبريل 2014( 
بتغيير القرار رقم 904.12 الصادر في 3 ربيع األول 1433 )27 يناير 2012( 
5068بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.................................................... 

قرار لوزير الصحة رقم 1807.14 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1435 )8 أبريل 2014( 
بتغيير القرار رقم 902.12 الصادر في 3 ربيع األول 1433 )27 يناير 2012( 
5068بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.................................................... 

1435 اآلخرة  جمادى  من   30 في  صادر   1805.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
ربيع   3 في  الصادر   490.12 رقم  القرار  بتغيير   )2014 أبريل   30( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2012 يناير   27(  1433 األول 
 ............................................................................................... 5069الصفقات.

1435 اآلخرة  جمادى  من   30 في  صادر   1806.14 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
ربيع   3 في  الصادر   823.12 رقم  القرار  بتغيير   )2014 أبريل   30( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2012 يناير   27(  1433 األول 
 ............................................................................................... 5069الصفقات.

والتضامني االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  لوزيرة   قــرار 
بتفويض   )2014 ماي   2(  1435 رجب   2 فـي  صـادر   1816.14 رقم 
5070اإلمضاء.................................................................................................... 

والتضامني االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  لوزيرة   قــرار 
بتفويض   )2014 ماي   2(  1435 رجب   2 فـي  صـادر   1817.14 رقم 
5070اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

1435 رجب  من   12 في  صادر   1792.14 رقم  الداخلية  لوزير   قرار 
5071)12 ماي 2014( بتفويض اإلمضاء......................................................... 

 1435 شعبان  من   20 في  صادر   2251.14 رقم  الداخلية  لوزير   قرار 
5071)18 يونيو 2014( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

في صادر   1793.14 رقم  للتخطيط  السامي  للمندوب   قرار 
145072 من رجب 1435 )14 ماي 2014( بتفويض اإلمضاء......................... 

ةن1ةفقا)على)ملحق ت)ب تف ق ت) فط9ا.

االقتصاد  ووزير  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  مشترك  قرار 

1435 األولى  جمادى  من   12 في  صادر   1468.14 رقم   واملالية 

النفطي  باالتفاق   2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2014 مارس   14(

1435 21 من ربيع األول   »CAP BOUJDOUR OFFSHORE« املبرم في 

)23 يناير 2014( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي 

 » Capricorn و   » Kosmos Energy Offshore Morroco HC«
 ............. . Exploration And Developpement Company Limited«5072

واملالية االقتصاد  ووزير  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  مشترك   قرار 

 )2014 أبريل   11(  1435 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   1469.14 رقم 

 »Foum Assaka Offshore « باملوافقة على امللحق رقم 3 باالتفاق النفطي

املبرم في 15 من جمادى األولى 1435 )17 مارس 2014( بين املكتب الوطني 

 »Kosmos Energy Deepwater وشركات  واملعادن  للهيدروكاربورات 

»Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited« و   Morocco« 
 .»SK Innovation Co. Ltd« و »BP Exploration )Morocco( Limited« 5073و

االقتصاد  ووزير  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  لوزير  مشترك  قرار 
 1435 اآلخرة  جمادى  من   25 في  صادر   1652.14 رقم  واملالية 
 »Gharb النفطي  االتفاق  على  باملوافقة   )2014 أبريل   25(
 1435 األولى  جمادى  من   11 في  املبرم   Offshore Sud« 
)13 مارس 2014( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 
 .....................................................»Repsol Exploracion Gharb, s.a «5074

تأه9ل)ةة1س9ط)ةن لي)نمك)حم ب ت)سلدةت.

قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 2021.14 صادر في 15 من جمادى األولى 1435 
5074)17 مارس 2014( بتأهيل الوسيط املالي ملسك حسابات سندات............. 

ةنع دالت)بي1)ةةشه دةت.

 1392.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   21( اآلخرة 1435  جمادى  21 من  في   صادر 
 1427 األول  ربيع  من   27 في  الصادر   753.06 رقم  القرار   بتتميم 
)26 أبريل 2006( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 
5075في الطب، تخصص : أمراض الكلي،........................................................ 

 1393.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   21( اآلخرة 1435  جمادى  21 من  في   صادر 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
 ....................................................................................................... 5075الطب
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 1451.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 

)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ....................................................................................................... 5076الطب

 1452.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 

 1425 اآلخر  ربيع   6 في  الصادر   950.04 رقم  القرار   بتتميم 

)26 ماي 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

5077في الطب، تخصص : أمراض النساء والتوليد......................................... 

 1453.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 

)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 5077الطب.

 1454.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 

)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

5078الطب،...................................................................................................... 

 1455.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
5079الطب،...................................................................................................... 

 1456.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   23( اآلخرة 1435  جمادى  23 من  في   صادر 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
 ...................................................................................................... 5079الطب.

 1457.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  من   23 في   صادر 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار   بتتميم 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
 ...................................................................................................... 5080الطب.

 1458.14 رقم  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 أبريل   23( رجب 1435  من   23 في   صادر 
 1425 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2188.04 رقم  القرار   بتتميم 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ديسمبر   27(
5081التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون.................................... 

األطر وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
 )2014 ماي   2( رجب 1435   2 في  صادر   1581.14  رقم 
 ................................................. 5081بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 )2014 ماي   8( 8 رجب 1435  في  صادر   رقم 1656.14 
 ................................................ 5082بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات،

األطر وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

 )2014 ماي   8( 8 رجب 1435  في  صادر   1657.14 رقم    

 ................................................ 5082بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات،

في صادر   1661.14 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
65083 رجب 1435 )6 ماي 2014( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.. 

ةعتم د)ةتم1يق)ةةشذور)وةألغرةس.

في صادر   1414.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

 Atlantic« 23 من جمادى اآلخرة 1435 )23 أبريل 2014( باعتماد شركة

 ..................................... Breeder5084« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

في صادر   1415.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »COMMERCIALE EL ASRI«

5084والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر.... 

في صادر   1416.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

لتسويق   »Pépinière Agrumes Menasra Hilal et Compagie«

 .................................................... 5085البذور واألغراس املعتمدة للحوامض.

في صادر   1417.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

MENZAH SOUSS«5086« لتسويق البذور واألغراس املعتمدة للحوامض. 

في صادر   1418.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

 .................. LEADER FOOD«5086« لتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس.

في صادر   1419.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

 .................................... BRAGA«5087« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

في صادر   1420.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
مشتل  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 
للزيتون والكروم والتفاحيات  املعتمدة  لتسويق األغراس   »Tassaout«
 ................................. 5087والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

في صادر   1421.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 
األغراس  لتسويق   »MANTOUJ DAYAAT SAD AL WAHDA«
5088املعتمدة للزيتون...................................................................................... 

في صادر   1422.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

 Phyto« 23 من جمادى اآلخرة 1435 )23 أبريل 2014( باعتماد شركة

Nakhla« لتسويق البذور املعتمدة للذرة والقطاني الغذائية والقطاني 

5089العلفية والبذور النموذجية للخضر....................................................... 

في صادر   1423.14 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

شركة  باعتماد   )2014 أبريل   23(  1435 اآلخرة  جمادى  23 من 

»Florimond Desprez Maghreb« لتسويق البذور املعتمدة  للحبوب 

الخريفية والذرة والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية 

5089والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر...................... 
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 ظ م)م1ظفي)ةإلدةرةت)ةةع ما

 ص1ص)خ صا

ةملجلس)ةألعلى)ةلحم ب ت.

 )2014 يونيو   9(  1435 شعبان  من   11 في  صادر   2.14.358 رقم  مرسوم 

 بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.82.526 بتاريخ 28 من ربيع األول 1403

)13 يناير 1983( بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لقضاة املجلس 

 .................................................................................... 5091األعلى للحسابات.

ةنلدوب9ا)ةةم م9ا)ةلم9 ه)وةةغ ب ت)ومح ربا)ةةتصحر.

834.14 صادر  للمياه والغابات ومحاربة التصحر رقم  قرار للمندوب السامي 
2014( بتغيير وتتميم قرار  1435 )19 مارس  17 من جمادى األولى  في 
 2393.09 رقم  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامي  املندوب 

الصادر في 25 من رمضان 1430 )15 سبتمبر 2009(

األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في حظيرة  واملوظفين  اإلدارة  بتعيين ممثلي 

ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  موظفي  إزاء  املختصة 

5092التصحر................................................................................................... 

التصحر ومحاربة  والغابات  للمياه  السامي  للمندوب   قرار 

1435 األولى  جمادى  17 من  في  صادر   875.14  رقم 

)19 مارس 2014( بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل بعض أسالك املوظفين 

موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  حظيرة  في 

 ........................... 5095املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

إعال  ت)وبالغ ت

رأي املجلس االقتصادي واإلجتماعي والبيئي حول موضوع الحكامة عن طريق 

5097التدبير املندمج للموارد املائية في املغرب ................................................ 


