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ي 9))  م ي) ((9( ش ي   رجب) من) ((9 في) ص در) 98 .ي .)) رقم) مرس9م)

ب ن9ةفقا)على)ةةتصم م)وةةلظ م)ةنتعلق)به)ةن9ض9عي1)ةته ئا)

مركز)ةلجم عا)ةةقرويا)ةت ف9غ ةت)بإقل م)برك 1)وب إلعال1)أ1)

في)ذةك)ملفعا)ع ما.

رئيس الحكومة،

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  على  بناء 

 1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( ؛

 1414 27 من ربيع اآلخر  في  2.92.832 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)14 أكتوبر 1993( بتطشيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر بتنفيذه 

 الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.849 رقم  املرسوم   وعلى 

2013( املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب  )11 نوفمبر 

الوطني ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  املحلية  اللجنة  محضر  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ 7 ماي 2013 ؛

من املمتدة  الفترة  خالل  املشاشر  العلني  الشحث  نتائج   وعلى 

 26 أغسطس إلى 29 سبتمبر 2013 ؛

وعلى مداوالت مجلس الجماعة القروية لتافوغالت املجتمع خالل 

دورته العادية املنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2013 ؛

وبعد دراسة تعرضات العموم ومقترحات املجلس من طرف اللجنة 

املركزية بتاريخ 19 ديسمبر 2013 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق  والنظام  O/02/AUO/PA/2011 رقم  التصميم  على  يوافق 

بإقليم بركان  القروية لتافوغالت  لتهيئة مركز الجماعة  به املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس الجماعة القروية لتافوغالت تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عشد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعدادا التراب الوطني ،

اإلمضاء : محند العنصر.

ي 9))  م ي) ((9( ش ي   رجب) من) ((9 في) ص در) )9 .ي .)) رقم) مرس9م)

ب ن9ةفقا)على)ةةتصم م)وةةلظ م)ةنتعلق)به)ةن9ض9عي1)ةته ئا)

مركز)ةلجم عا)ةةقرويا)ةعي1)معط9ف)بإقل م)ت وي ت)وب إلعال1)

أ1)في)ذةك)ملفعا)ع ما.

رئيس الحكومة،

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  على  بناء 

 1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( ؛

 1414 27 من ربيع اآلخر  في  2.92.832 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)14 أكتوبر 1993( بتطشيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر بتنفيذه 

 الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.849 رقم  املرسوم   وعلى 

2013( املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب  )11 نوفمبر 

الوطني ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  املحلية  اللجنة  محضر  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ؛

وعلى نتائج الشحث العلني املشاشر خالل الفترة املمتدة من 7 نوفمبر 

إلى 9 ديسمبر 2013 ؛

املجتمع  معطوف  لعين  القروية  الجماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2013 ؛
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وبعد دراسة املالحظات املشداة من طرف املجلس وتعرضات العموم 
من طرف اللجنة املركزية بتاريخ 4 مارس 2014 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   203/14/AUT رقم  التصميم  على  يوافق 
املوضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لعين معطوف بإقليم تاونات 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في  جاء  ما  تنفيذ  معطوف  لعين  القروية  الجماعة  رئيس  إلى  يسند 
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عشد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

اإلمضاء : محند العنصر.

ي 9))  م ي) ((9( ش ي   رجب) من) ((9 في) ص در) رقم)   .ي .)) مرس9م)
ب ن9ةفقا)على)ةةتصم م)وةةلظ م)ةنتعلق)به)ةن9ض9عي1)ةته ئا)
مركز)ةلجم عا)ةةقرويا)ةترم كت)بإقل م)ورزةزةت)وب إلعال1)أ1)

في)ذةك)ملفعا)ع ما.

رئيس الحكومة،

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

)17 يونيو 1992( ؛

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

وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر بتنفيذه 
 الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.849 رقم  املرسوم   وعلى 
2013( املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب  )11 نوفمبر 

الوطني ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  املحلية  اللجنة  محضر  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ 20 سبتمبر 2012 ؛

من املمتدة  الفترة  خالل  املشاشر  العلني  الشحث  نتائج   وعلى 

 9 سبتمبر  إلى 9 أكتوبر 2013 ؛

خالل  املجتمع  لترميكت  القروية  الجماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2013 ؛

بتاريخ املركزية  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة   وبعد 

 21 يناير 2014 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   03/AUOZ/2014 رقم  التصميم  على  يوافق 

ورزازات   بإقليم  لترميكت  القروية  الجماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  لترميكت  القروية  الجماعة  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عشد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

اإلمضاء : محند العنصر.

ي 9))  م ي) ((9( ش ي   رجب) من) ((9 في) ص در) ي  .ي .)) رقم) مرس9م)

ب ن9ةفقا)على)ةةتصم م)وةةلظ م)ةنتعلق)به)ةن9ض9عي1)ةته ئا)

ةةقل طرة) بإقل م) ةةغرب) ثالث ء) ةةقرويا)ةم9ق) ةلجم عا) مركز)

وب إلعال1)أ1)في)ذةك)ملفعا)ع ما.

رئيس الحكومة،

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  على  بناء 

 1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( ؛

 1414 27 من ربيع اآلخر  في  2.92.832 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)14 أكتوبر 1993( بتطشيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛


	نصوص عامة
	ظهير شريف رقم 1.14.96 صادر في 20 من رجب 1435
(20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية.
	ظهير  شريف رقم 1.14.97 صادر في 20 من رجب 1435
(20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
	ظهير شريف رقم 1.14.98 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

	نصوص خاصة
	مرسوم رقم 2.14.235 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء بدال عين الدالية على مستوى ن.ك 38 من الطريق السيار الرابط بين طنجة وميناء طنجة المتوسطي وبمدخل الطريق السيار عبر الطريق الإقليمية رقم 4602 من ن.ك 0+000 إلى ن.ك 7+000 بع
	مرسوم رقم 2.14.242 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مركز أيت أورير بالماء الشروب بإقليم الحوز وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.243 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مدينة آيت أورير وجماعة أيت فاسكا بالماء الشروب انطلاقا من الثقب رقم 53/4009 بإقليم الحوز وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.178 صادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء
سد مارتيل وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم تطوان
	مرسوم رقم 2.14.149 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال (مقطع إقليم سطات) بالجماعة القروية سيدي الذهبي بإقليم سطات وبنزع ملكية القطع الأرضيةاللازمة لذلك. 
	مرسوم رقم 2.14.308 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لتافوغالت بإقليم بركان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.309 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لعين معطوف بإقليم تاونات وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.311 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لترميكت بإقليم ورزازات وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.314 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لسوق ثلاثاء الغرب بإقليم القنيطرة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.326 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة قطاع المحاميد الجنوبي بالجماعة الحضرية لمراكش بعمالة مراكش  وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.327 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركزي الجماعتين القرويتين لأولاد الكرن ولوناسدة بإقليم قلعة السراغنة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	مرسوم رقم 2.14.328 صادر في 20 من رجب 1435 
(20 ماي 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة قطاع تاورطة بالجماعة القروية للعركوب بإقليم وادي الذهب وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
	قرار لرئيس الحكومة رقم 3.206.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1609.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 
(27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1610.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1611.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1612.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1613.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1614.14 صادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 1646.14 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1435
(21 أبريل 2014) بتتميم القرار رقم 241.14 الصادر في
22 من ربيع الأول 1435 (24 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
	قرار لرئيس الحكومة رقم 3.207.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتعيين آمر مساعد بالصرف
	قرار لوزير الصحة رقم 1760.14 صادر في 11 من جمادى الأولى 1435
 (13 مارس 2014) بتغيير القرار رقم 1672.12 الصادر في
 3 جمادى الأولى 1433 (26 مارس 2012) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
	قرار لوزير الصحة رقم 1761.14 صادر في 11 من جمادى الأولى 1435
 (13 مارس 2014) بتغيير القرار رقم 1663.13 الصادر في
 22 من ربيع الآخر 1434 (5 مارس 2013) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
	قرار لوزير الثقافة رقم 1466.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435
 (20 مارس 2014) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونائبين عنهما.
	قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1040.14 صادر في
 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) يقضي بفتح وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بالجماعة القروية أولاد ميمون بقيادة أولاد ميمون بدائرة أولاد جمعة - لمطة بإقليم مولاي يعقوب.
	قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1041.14 صادر في
 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) يقضي بفتح وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بالجماعة القروية بومية بقيادة بومية بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت.
	قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1042.14 صادر في
 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) يقضي بفتح وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بالجماعة القروية لبريكيين بقيادة لبريكيين بدائرة الرحامنة بإقليم الرحامنة.
	قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1043.14 صادر في
 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) يقضي بفتح وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بالجماعة القروية بوشان بقيادة اثنين بوشان بقيادة اثنين بوشان بدائرة الرحامنة بإقليم الرحامنة.
	قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 1064.14 صادر في
4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) باعتماد هيئتين لفحص المنشآت الكهربائية.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1530.14 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1435 (28 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1531.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1532.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1533.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1534.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1535.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1536.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1537.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1538.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1539.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1540.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1541.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1542.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1543.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1544.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

	نظام موظفي الإدارات العامة
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1336.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1337.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1338.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1339.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1340.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1341.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1342.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1343.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1344.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
	قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
رقم 1345.14 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1435
(15 أبريل 2014) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما

	إعلانات وبلاغات
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2074.14 صادر في 6 شعبان 1435 (4 يونيو 2014) يتعلق بإعلان مفتوح للترشيحات  لرئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2075.14 صادر في 6 شعبان 1435 (4 يونيو 2014) يتعلق بإعلان مفتوح للترشيحات  لرئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.




