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)23 فبراير 2022(   1443 رجب  من   21 في  صادر   2.21.821 رقم  مرسوم 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تازة 
والحسيمة )تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين واد النكور وقاسيطة من 
السريع  الطريق  500+366( وتصحيح مسار  إلى ن.ك   347+000 ن.ك 
بإقليم  اتسافت  بجماعة  ن.ك 349+840  إلى  ن.ك 348+800  من 
2808الدريوش................................................................................................... 

شفقة)على)تصميم)شلتهيئة)وشلنظ م) إقليم)شاتوكة)-)أيت)ب ه .)-)شملو
شملتعلق)به.

مرسوم رقم 2.21.900 صادر في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022( باملوافقة على 
بلفاع  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم 
2808بإقليم اشتوكة - أيت باها وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................. 

شملع دالت)بين)شلشه دشت.
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2821الشهادات................................................................................................. 
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2821الشهادات................................................................................................. 
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2822الشهادات................................................................................................. 
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2822الشهادات................................................................................................. 

شلتخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

 1443 شعبان   7 في  صادر   848.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 

الالزمة لتحويل  القطع األرضية  بالتخلي عن ملكية   )2022 )10 مارس 

900+72 في  إلى ن.ك   60+000 5016 من ن.ك  الطريق اإلقليمية رقم 

 ........ 2823إطار بناء سد مداز بجماعتي دار الحمراء وتازوطة بإقليم صفرو.

 1443 رمضان   5 في  صادر   1071.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  مقرر 

إلحداث  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 أبريل   7(

2834مستشفى محلي بجماعة أرفود بإقليم الرشيدية................................... 

مقرر لوزير النقل واللوجيستيك رقم 1131.22 صادر في 16 من رمضان 1443 

للقيام  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 أبريل   18(

تطوان بجماعة  الرمل  سانية  تطوان  مطار  مدرج  توسيع   بأشغال 

بإقليم تطوان وجماعة مرتيل بعمالة املضيق - الفنيدق بجهة طنجة - 

2836تطوان - الحسيمة ..................................................................................
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ملركز) شلقروية) شلعمرشنية) شلكتلة) تنمية) (- بنور.) سيد9) إقليم)

بن)يفو)بجم عة)شلغربية.

من  15 في  صادر   729.22 رقم  سطات   - البيضاء  الدار  جهـة  لوالـي   قرار 

رجب 1443 )17 فبراير 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم سيدي 

يفو  بن  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  بإقرار  بنور 

 ...................................................................................... 2851بجماعة الغربية.

شملحكمة)شلدستورية

 ........... 2852قرار رقم 173.22 م.إ صادر في 24 من رمضان 1443 )26 أبريل 2022(

 ........... 2852قرار رقم 174.22 م.إ صادر في 24 من رمضان 1443 )26 أبريل 2022(

 ........... 2854قرار رقم 175.22 م.إ صادر في 24 من رمضان 1443 )26 أبريل 2022(
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مرسوم)رقم)8)8.8).))ص در)في)8))من)رجب)و  8 )و))فبرشير)))9)) 

بإعالن)أن)شملنفعة)شلع مة)تق�ضي)ببن ء)شلطريق)شلسريع)شلرشبط)

بين)ت زة)وشلحسيمة))تثنية)شلطريق)شلوطنية)رقم)))بين)وشد)شلنكور)

599+66و()وتصحيح) إلى)ن.ك) 999+7 و) وق سيطة)من)ن.ك)

إلى)ن.ك)9 8+) و  مس ر)شلطريق)شلسريع)من)ن.ك)899+8 و)

بجم عة)شتس فت)بإقليم)شلدريوش.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الرابط  السريع  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

النكور  واد  بين   2 رقم  الوطنية  الطريق  )تثنية  والحسيمة  تازة  بين 

مسار  وتصحيح   )366+500 ن.ك  إلى   347+000 ن.ك  من  وقاسيطة 

بجماعة  ن.ك 349+840  إلى  ن.ك 348+800  من  السريع  الطريق 

التصميم  في  املبين  املخطط  وذلك حسب  الدريوش،  بإقليم  اتسافت 

املوقعي ذي املقياس 1/20000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يعهد إلى وزير التجهيز واملاء، تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي 

ينشر بالجريدة الرسمية، .

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

 ((9(( م 9) (5( و  8  اوش ) في) ) ص در) ((.(8.(99 رقم) مرسوم)

شملوضوعين) به) شملتعلق) وشلنظ م) شلتصميم) على) شفقة) ب ملو

لتهيئة)مركز)جم عة)بلف ع)بإقليم)شاتوكة)-)أيت)ب ه )وب إلعالن)

أن)في)ذلك)منفعة)ع مة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

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

وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2019 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بلفاع خالل الفترة املمتدة من 

12 أبريل إلى 12 ماي 2021 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  بلفاع  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

املنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 3 أغسطس 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 01/2010 والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة مركز جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة - أيت باها وباإلعالن أن في 

ذلك منفعة عامة.

نصوص)خ صة
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املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  لبلفاع  الجماعي  املجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

قرشر)لوزير)شإلدم ج)شالقتص د9)وشملق ولة)شلصغرى)وشلتشغيل)وشلكف ءشت)
رقم))).7)))ص در)في)))رمض ن)و  8 ) )أبريل)))9)()بتحديد)

بعض)مع دالت)دبلوم ت)واه دشت)شلتكوين)شملنهي.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على  بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 8 رجب  في  الصادر   2.13.131 رقم 

املنهي، التكوين  شهادات  معادلة  بمنح  الخاصة  واملسطرة   الشروط 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزير التكوين املنهي رقم 754.97 الصادر في 12 من ربيع

املعاهد  وتنظيم  إحداث  بشأن   )1995 سبتمبر   12(  1416 اآلخر 

املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم »تقني متخصص في مكاتب الدراسة، اختيار : 

أداة الضغاطة«، الشهادة التالية :

تصميم  في  سام  »تقني   : تخصص  السامي،  التقني  مؤهل  - شهادة 

الوكالة  طرف  من  املسلمة  واألدوات«  القوالب  وصناعة 

التونسية للتكوين املنهي التابعة لوزارة التكوين املنهي والتشغيل 

بالجمهورية التونسية، دورة مارس 2017.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

قرشر)لوزير)شإلدم ج)شالقتص د9)وشملق ولة)شلصغرى)وشلتشغيل)وشلكف ءشت)
رقم))).8)))ص در)في)))رمض ن)و  8 ) )أبريل)))9)()بتحديد)

بعض)مع دالت)دبلوم ت)واه دشت)شلتكوين)شملنهي.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على  بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 8 رجب  في  الصادر   2.13.131 رقم 

املنهي، التكوين  شهادات  معادلة  بمنح  الخاصة  واملسطرة   الشروط 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر 

رقم 1409.89 الصادر في 3 شوال 1409 )9 ماي 1989( بشأن إحداث 

وتنظيم معاهد التكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (889

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

مصلح   : املحرك  ذات  اآلالت  في  »تقني  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

السيارات«، الشهادة التالية :

– Diplôme de chef d’entreprise pour la profession de 

garagiste  -  réparateur,  délivré  par  la  Communauté 

française de Belgique - le 30 juin 2014.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

قرشر)لوزير)شإلدم ج)شالقتص د9)وشملق ولة)شلصغرى)وشلتشغيل)وشلكف ءشت)

رقم))).))))ص در)في)))رمض ن)و  8 ) )أبريل)))9)()بتحديد)

بعض)مع دالت)دبلوم ت)واه دشت)شلتكوين)شملنهي.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على  بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 8 رجب  في  الصادر   2.13.131 رقم 

املنهي، التكوين  شهادات  معادلة  بمنح  الخاصة  واملسطرة   الشروط 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الصيد البحري واملالحة التجارية رقم 1647.90 

الصادر في 11 من رجب 1410 )8 فبراير 1990( بشأن إحداث وتنظيم 

مراكز التأهيل املنهي البحري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

امليكانيك،  شعبة  البحري،  املنهي  التأهيل  »دبلوم  ملعادلة  تقبل 

تخصص : ميكانيكي تطبيقي«، الشهادة التالية :

–  Diplôme  de  mécanicien  750  KW,  délivré  par  la 

République française - le 16 février 2010.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

)).9و89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 
: Droit

– Diplôme de  licence droit, économie, gestion, mention  : 
droit, préparé et délivré au siège de l’Université Paris 1 - 
Panthéon - Sorbonne - France - le 10 décembre 2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).8و89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)
بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Master  of  science,  international  relations,  préparé  et 
délivré  au  siège  de  London  School  of  economics  and 
politica science - Royaume-Uni - le 13 novembre 2019,

دولية  دراسات   : فنون، تخصص  باكالوريوس  بشهادة  مشفوعة 
املسلمة من جامعة األخوين - إفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).)و89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)
بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences et techniques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: des activités physiques et sportives

– Diplôme  de  master  de  sciences,  technologies,  santé, 
mention : sciences et techniques des activités physiques 
et sportives - STAPS, délivré par l’Université Paris Nanterre 
)membre de la Comue Université Paris Lumières( - France - 
le 2 décembre 2021,

بالفرنسية،  خاص  قانون   : مسلك  اإلجازة،  بشهادة  مشفوعة 
القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  األعمال  قانون   : تخصص 

واالقتصادية واالجتماعية بسال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (88(

)).وو89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration économique et sociale

– Diplôme de licence de sciences humaines et sciences 

sociales, mention : administration économique et sociale, 

préparé et délivré au siège de l’Université Paris 8 - France - 

le 13 mai 2008,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)). و89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ressources في  التالية  الشهادة  املاستر املتخصص،  تقبل ملعادلة 

: humaines

– Diplôme  de master  droit,  économie,  gestion,  à  finalité 

professionnelle,  mention  :  institutions  -  organisation  - 

développement,  spécialité  :  gestion  des  ressources 

humaines,  préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université 

Montpellier 3 - France - le 12 janvier 2011,

القانون   : التخصص  الحقوق،  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

القانونية  العلوم  كلية  املسلمة من  السياسية  العلوم   : اختيار  العام، 

واالقتصادية واالجتماعية أكدال - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



و88)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

 89 9.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)Bac + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme  de  l’Ecole  supérieure  de  management  de 

l’entreprise )BBA EDHEC(, préparé et délivré au siège de 

EDHEC business school - Nice - France - le 30 mai 2015,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 89 8.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة، الشهادة التالية في 

: Administration économique et sociale

– Diplôme d’études universitaires générales de droit économie 

gestion,  mention  :  administration  économique  et  sociale, 

préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université  de  Strasbourg  - 

France - le 5 novembre 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (88 

 89 (.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Monnaie,  banque, في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: finance et assurance

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 

monnaie banque finance assurance, délivré par l’Université 

de Limoges  )membre de  la  comue Université  confédérale 

Léonard de Vinci( - France - le 29 novembre 2019, assorti 

du  diplôme  de  licence  de  droit,  économie,  gestion, 

mention  :  économie,  délivré  par  la  même  université  -  le 

6 décembre 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و 89  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)
بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master droit,  économie, gestion, mention  : 

gestion  de  production  logistique  achats,  délivré  par 

l’Université  du  Littoral  )membre  de  la  communauté 

d’université  et  d’établissements  Université  Lille  nord 

de  France(  Université  valenciennes  UVHC  -  Université 

Artois  -  France  -  le  23  février  2017,  assorti  du  diplôme 

de  licence  professionnelle  logistique,  spécialité  : 

management et droit du transport maritime dans le 

domaine  droit,  économie  gestion,  préparé  et  délivré  au 

siège  de  l’Université  d’Aix-Marseille-Aix-en-Provence-

France - le 15 juillet 2014, 

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



885)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

 89  .(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Economies  finances في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: international

– Degree  of  magister  of  economics  and  finance  in 

international  business,  préparé  et  délivré  au  siège  de 

Uniwersytet Lodzki - Pologne - le 16 juillet 2021,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم 

االقتصاد والتدبير )مسار التدبير( املسلمة من كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية - تطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 89 5.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Degree  of  bachelor  of  business  administration 

accounting  and  finance  program,  préparé  et  délivré  au 

siège de Ritsumeikan Asia Pacific University  -  Japon -  le 

20 septembre 2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (886

 89 6.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Finance

– Diplôme  de  licence  économie  et  gestion,  mention  : 

finance,  préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université  de 

Cergy - Pontoise - Versailles - France - le 20 avril 2007,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 89 7.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration  des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: entreprises

– Diplôme de master droit,  économie, gestion, mention  : 

administration des entreprises, spécialité : cadre manager, 

préparé et délivré au siège de l’Université Montpellier 2 - 

France - le 12 janvier 2011,

 مشفوعة باإلجازة في الحقوق، التخصص : القانون العام، اختيار :

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  السياسية  العلوم 

واالجتماعية أكدال - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



887)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

 89 8.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie appliquée تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 

économie  appliquée,  préparé  et  délivré  au  siège  de 

l’Université de Lorraine - France - le 26 janvier 2021,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

االقتصادية والتدبير، تخصص : تدبير املقاولة املسلمة من كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 89 (.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (6( و  8  رمض ن) في) ) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion des risques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 

management stratégique, spécialité : gestion des risques, 

préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université  Toulouse  1  - 

France  -  le  12  décembre  2011,  assorti  du  diplôme  de 

licence droit, économie, gestion, mention : comptabilité - 

contrôle, préparé et délivré au siège de la même université - 

le 19 octobre 2009, 

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (888

 898(.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Science de l’éducation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of education curriculum & instruction : 

technology, préparé et délivré au siège de grand Canyon 

University  -  Phoenix  -  Arizona  -  Etats-Unis  -  novembre 

2011, assorti du degree of bachelor of science secondary 

education : math, préparé et délivré au siège de la même 

université - avril 2010,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و898  رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

: Etudes arabes et islamiques في

– Titulo  universitario  oficial  de  graduada  en  estudios 

arabes  e  islamicos,  préparé  et  délivré  au  siège  de  la 

Universidad de Salamanca - Espagne - le 25 juin 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



)88)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

 898 .(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Psychologie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme  de  master  de  sciences  humaines  et  sociales, 

mention  :  psychologie,  préparé  et  délivré  au  siège  de 

l’Université Montpellier III - France - le 3 décembre 2020, 

assorti du diplôme de licence de sciences humaines et 

sociales,  mention  :  psychologie,  délivré  par  l’Université 

de Nice )membre de  la comue Université Côte d’Azur(  - 

France - le 19 octobre 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 8985.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Ingénierie linguistique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme  de  master  de  sciences  humaines  et  sociales, 

mention  :  traitement  automatique  des  langues,  délivré 

par  l’Université  Paris  Nanterre  )membre  de  la  Comue 

Université Paris Lumières( - France - le 11 mai 2021,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : اللغة العربية 

املسلمة من كلية اللغة العربية - مراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8(9

 8986.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de l’éducation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme  de  master  de  sciences  humaines  et  sociales, 

mention  :  métiers  de  l’enseignement,  de  l’éducation  et 

de  la  formation, pratiques et  ingénierie de  la  formation, 

préparé et délivré au siège de l’Université de Montpellier - 

France - le 27 novembre 2020,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم األرض 

والكون املسلمة من كلية العلوم بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 8987.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Science de l’information تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: et de communication

– Master, »médias et communication« )Bac+5(, spécialité :  

communication  pour  le  développement,  préparé  et 

délivré au siège l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar -  

Sénégal - le 16 mai 2019,

وآدابها،  اإلنجليزية  اللغة   : شعبة  اآلداب،  في  باإلجازة  مشفوعة 

تخصص : أدب املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - بنمسيك 

الدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



8)8)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

 8988.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Science de l’éducation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme  de  master  sciences  humaines  et  sociales, 

mention : sciences de l’éducation, délivré par l’Université 

Paris  8  )membre  de  la  Communauté  d’universités  et 

d’établissements Université Paris Lumières(  - France -  le 

10 décembre 2020,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الفرنسية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - أكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 898(.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الفقه اإلسالمي :

بحوث  معهد  من  املسلمة  اإلسالمي،  الفقه  في  املاجستير  درجة    -

 - اإلسالمية  درمان  أم  لجامعة  التابع  اإلسالمي  العالم  ودراسات 

بشهادة  مشفوعة   ،2021 يناير   28 بتاريخ  السودان،  جمهورية 

اآلداب  كلية  من  املسلمة  اإلسالمية  الدراسات   : مسلك  اإلجازة، 

والعلوم اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8((

 89(9.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

– Diplôme  de  master  sciences  humaines  et  sociales, 

mention : sciences de l’éducation, parcours ingénierie de 

l’intervention en milieu socio-éducatif, préparé et délivré 

au  siège  de  l’Université  de  Mulhouse  Haute  -  Alsace, 

Université de Strasbourg - France - le 17 juin 2020,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الفرنسية املسلمة من الكلية متعددة التخصصات بتازة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 89(8.(( رقم) وشالبتك ر) شلعلمي) وشلبحث) شلع لي) شلتعليم) لوزير) قرشر)

بعض) بتحديد) ()(9(( أبريل) (7( و  8  رمض ن) (5 في) ص در)

شملع دالت)بين)شلشه دشت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

واملعجمية  اللسانيات  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

العربية :

اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة    -

 واملعجمية العربية - املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا -

الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   ،2021 ماي   13 بتاريخ   - قطر 

: اللغة العربية املسلمة من كلية اللغة العربية  األساسية، مسلك 

بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



و)8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

مقرر)لوزير)شلتجهيز)وشمل ء)رقم))).8 8)ص در)في)7)اعب ن)و  8 )89)م رس)))9)()ب لتخلي)عن)ملكية)شلقطع)شألرضية)شلالزمة)

لتحويل)شلطريق)شإلقليمية)رقم)5986)من)ن.ك)999+69)إلى)ن.ك)99)+)7)في)إط ر)بن ء)سد)مدشز)بجم عتي)دشر)شلحمرشء)

وت زوطة)بإقليم)صفرو.

وزير التجهيز واملاء،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، كما تم تغييره بالقانون رقم 42.20 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2019( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي  1440 )16 أغسطس  14 من ذي الحجة  2.19.671 الصادر في  وعلى املرســـوم رقم 

بتحويل الطريق اإلقليمية رقم 5016 من ن.ك 000+60 إلى ن.ك 900+72 في إطار بناء سد مداز بإقليم صفرو ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.932 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي 

بتحويل الطريق اإلقليمية رقم 5016 من ن.ك 000+60 إلى ن.ك 900+72 في إطار بناء سد مداز بإقليم صفرو ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 24 يونيو إلى 29 سبتمبر 2020، بمكاتب جماعتي دار الحمراء وتازوطة 

بإقليم صفرو ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتحويل الطريق اإلقليمية رقم 5016 من ن.ك 000+60 إلى ن.ك 900+72 في إطار 

 بناء سد مداز بجماعتي دار الحمراء وتازوطة بإقليم صفرو، املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية

ذات املقياس 1/1000 امللحقة بأصل هذا املقرر :



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8( 

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات



5)8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

أرقام القطع 
األرضية

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
 مساحتها

بالمتر المربع



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8(6

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



7)8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8(8

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



))8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية 9و8)  

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



8و8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية )و8)  

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام القطع 

األرضية
 مساحتها

بالمتر المربع
مالحظات مراجعها العقارية



وو8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1443 )10 مارس 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم
أرقام 
القطع 
األرضية

مساحتها 
بالمتر 
المربع

مالحظات مراجعها العقارية
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عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية شلجريدة)شلرسمية و8)  

مقرر)لوزيرة)شالقتص د)وشمل لية)رقم))).8978)ص در)في)5)رمض ن)و  8 )7)أبريل)))9)()ب لتخلي)عن)ملكية)شلقطع)شألرضية)

شلالزمة)إلحدشث)مستشفى)محلي)بجم عة)أرفود)بإقليم)شلرايدية

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

)17 يونيو 1992( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2015 نوفمبر   16(  1437 4 صفر  في  الصادر   2.15.834 رقم  املرسوم  وعلى 

املوضوعين لتهيئة جماعة أرفود وجزء من املنطقة املحيطة بها بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 26 أكتوبر إلى 28 ديسمبر 2016 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث مستشفى محلي بجماعة أرفود بإقليم الرشيدية، املبينة في الجدول أسفله، 

واملرسومة حدودها بخط أحمر في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا املقرر :



5و8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

مراجعها العقارية
أسماء المالك أو المفروض أنهم المالك وأصحاب الحقوق 

العينية وعناوينهم



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية شلجريدة)شلرسمية6و8)  

ب لتخلي)عن)ملكية)شلقطع) ()(9(( و  8 )88)أبريل) 86)من)رمض ن) في) )).8و88)ص در) مقرر)لوزير)شلنقل)وشللوجيستيك)رقم)

شألرضية)شلالزمة)للقي م)بأاغ  )توسيع)مدرج)مط ر)تطوشن)س نية)شلرمل)بجم عة)تطوشن)بإقليم)تطوشن)وجم عة)مرتيل)

بعم لة)شملضيق)-)شلفنيدق)بجهة)طنجة)-)تطوشن)-)شلحسيمة.

وزير النقل واللوجستيك،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.893 الصادر في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع 

مطار تطوان سانية الرمل بجماعة تطوان بإقليم تطوان وبجماعة مرتيل بعمالة املضيق - الفنيدق ؛

تطوان جماعة  بمكاتب   2022 فبراير   2 إلى   2021 ديسمبر  فاتح  من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع   وبعد 

بإقليم تطوان ومكاتب جماعة مرتيل بعمالة املضيق - الفنيدق ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية العقارات الالزمة للقيام بأشغال توسيع مدرج مطار تطوان سانية الرمل بجماعة تطوان بإقليم تطوان 

 وجماعة مرتيل بعمالة املضيق - الفنيدق بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها باللون األزرق

في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املقرر :



7و8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

االرتفاع 300 م املحيط

مراجعها 
العقارية



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية 8و8)  

 م2



)و8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8 9



8 8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8 (



و 8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8  



5 8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8 6



7 8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 

املائة وما



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (8 8



) 8)الجريدة الرسمية عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (859

املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.



858)الجريدة الرسمية عدد 7089 -)8 شوال 1443 )9 ماي 2022(  

في) ص در) (7((.(( رقم) سط ت) (- شلبيض ء) شلدشر) جهـة) لوشلـي) قرشر)
قرشر) على) شفقة) ب ملو ()(9(( فبرشير) (87( و  8  رجب) من) (85
ع مل)إقليم)سيد9)بنور))بإقرشر)مخطط)تنمية)شلكتلة)شلعمرشنية)

شلقروية)ملركز)بن)يفو)بجم عة)شلغربية.

والي جهة الدار البيضاء - سطات،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
للمملكة،  اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379 اآلخرة 
 1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716 باملرسوم رقم  تغييره  كما وقع 

)23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 
اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنمية  مخطط  بإقرار  بنور  سيدي  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 
الكتلة العمرانية القروية ملركز بن يفو بجماعة الغربية )املخطط رقم 

.)PDAR/AUEJSB/2021/02

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

اإلمضاء : سعيد احميدوش.

*
*  *

 قرشر)لع مل)إقليم)سيد9)بنور)بإقرشر)مخطط)تنمية

شلكتلة)شلعمرشنية)شلقروية)ملركز)بن)يفو)بجم عة)شلغربية

عامل إقليم سيدي بنور،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بالجديدة بتاريخ 9 سبتمبر 2019 ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء بسيدي بنور بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ؛

دورته  خالل  الغربية  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 23 يوليو إلى 21 أغسطس 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز بن يفو بجماعة 

الغربية )املخطط رقم PDAR/AUEJSB/2021/02( امللحق بأصل هذا 

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.



عدد 7089 - 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (85(

قرشر)رقم))).و87)م.إ)ص در)في) ))من)رمض ن)و  8 )6))أبريل)))9))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 

مرشحا -  - بصفته  أعدي  علي  السيد  قدمها  التي   2021 سبتمبر   30

االقتراع  في  علوي  السيد رشيد طيبي  انتخاب  نتيجة  إلغاء  فيها  طالبا 

الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية املحلية »ميدلت«، 

)إقليم ميدلت(، وأعلن على إثره انتخاب السادة مروان شبعتو ورشيد 

عدنان ورشيد طيبي علوي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد االطالع على املذكرة الجوابية املسجلة في 16 نوفمبر 2021، 

 26 في  املذكورة،  العامة  باألمانة  املسجلتين  التعقيبيتين،  واملذكرتين 

يناير و22 فبراير 2022 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

بامللف ؛

الـشـريف  الـظهـيـر  بتـنفـيذه  الصـادر  الدسـتـور،  عـلى  وبنــاء 

رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

1.14.139 بتاريـخ  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 

16 من شـــوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب 

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

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

من)حيث)شلشكل):

حيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة 35 من القانون التنظيمي 

بيان  العرائض  تتضمن  أن  على  تنص  الدستورية،  باملحكمة  املتعلق 

عنوان الطاعن ؛

وحيث إن للمحكمة، عمال بأحكام الفقرة الثانية من املادة 38 من 

نفس القانون التنظيمي، أن تق�ضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء 

تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك ؛

أعدي،  علي  السيد  بها  تقدم  التي  الطعن  عريضة  إن  وحيث 

ال تتضمن بيان عنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

لهذه)شألسب ب):

إلى  الرامي  أعدي  علي  السيد  طلب  قبول  بعدم  تق�ضي   - أوال)

في  أجري  الذي  االقتراع  في  علوي  طيبي  رشيد  السيد  انتخاب  إلغاء 

8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية املحلية »ميدلت« )إقليم ميدلت( 

وأعلن على إثره انتخاب السادة مروان شبعتو ورشيد عدنان ورشيد 

طيبي علوي أعضاء بمجلس النواب ؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى الطرفين املعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

من  24 الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر   وصدر 

رمضان 1443 )26 أبريل 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.

قرشر)رقم))). 87)م.إ)ص در)في) ))من)رمض ن)و  8 )6))أبريل)))9))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 

ناخبا  بصفته   - ياسين  يوسف  السيد  قدمها  التي  7 أكتوبر2021، 

ومنتخبا جماعيا - طالبا فـيها إلغـاء انتخاب السيدة مجيدة شهيد، املعلن 

عن فوزها عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة االنتخابية الجهوية 

)درعة - تافياللت( في االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 ؛

في  العامة  األمانة  بنفس  املسجلة  الجوابية  املذكرة  على  وبناء 

15 فبراير 2022 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللف ؛

شملحكمة)شلدستورية
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وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

النواب، بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على   وبناء 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 

)14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات  أعضاء مجالس 

 ،)2011 1432 )21 نوفمبر  24 من ذي الحجة  1.11.173 بتاريخ  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في)شلشكل):

حيث إن الطاعن قدم عريضته، الرامية إلى إلغاء انتخاب السيدة 

مجيدة شهيد املعلن عن فوزها عضوا بمجلس النواب، بوصفه ناخبا 

ومنتخبا برسم االنتخابات الجماعية بجماعة تاكونيت إقليم زاكورة، 

وأدلى إلثبات صفته، بوصل نهائي عن ايداع التصريح بالترشيح برسم 

الدائرة االنتخابية الجماعية املذكورة ؛

لكن،

88 من القانون  من)جهة، فإن الفقرة األولى من املادة  إنه،  حيث 

في  الطعن  »يمكن  أنه :  على  تنص  النواب  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 

ولجان  املركزية  واملكاتب  التصويت  مكاتب  تتخذها  التي  القرارات 

ولجان  املقاطعات  أو عماالت  األقاليم  أو  للعماالت  التابعة  اإلحصاء 

اإلحصاء الجهوية من لدن الناخبين واملترشحين املعنيين باألمر أمام 

املحكمة الدستورية...« ؛

تقديم  لهم  املخول  األشخاص  أن  ذلك  من  يستفاد  إنه،  وحيث 

االنتخابية  اللوائح  في  املقيدون  واملترشحون  الناخبون  هم  الطعن 

جهة  لوائح  املعنية،  الجهوية  للدائرة  التابعة  الجماعات  في  العامة 

»درعة - تافياللت« في نازلة الحال ؛

من  األولى  الثالث  الفقرات  تنص  أخرى،  جهة) من) إنه،  وحيث 

املادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11 .59 املتعلق بانتخاب أعضاء 

النتخابات  يترشح  من  في  »يشترط  أنه:  الترابية،  الجماعات  مجالس 

 في الالئحة االنتخابية 
ً
مجالس الجماعات أو املقاطعات أن يكون مقيدا

العامة لجماعة أو مقاطعة.

يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها املعني باألمر فعليا أو 

في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة املفروض عليه فيها الضريبة منذ 

تاريخ االنتخاب بخصوص أمالك  في  ثالث سنوات متصلة على األقل 

يتوفر عليها أو نشاط منهي أو تجاري يزاوله فيها.

كما يمكن الترشح في الجماعة أصل املعني باألمر...« ؛

وحيث إنه، يبين من هذه  األحكام أن الترشح لالنتخابات الجماعية، 

 لشرط القيد في الالئحة االنتخابية العامة للجماعة 
ً
ال يخضع حصريا

التي  إلى الجماعة  التي يقيم فيها املرشح فعليا، وإنما يتعداها  الترابية 

ولد فيها، أو التي تفرض فيها عليه الضريبة، أو الجماعة أصل املعني 

باألمر ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الوصل املدلى به من طرف الطاعن، 

املتعلق بالترشح لالنتخابات الجماعية، ال يفيد قيده باللوائح االنتخابية 

العامة للدائرة االنتخابية الجهوية موضوع الطعن »درعة - تافياللت«، 

وأنه ناخب معني باألمر بها ؛

وحيث إنه، والحالة هذه، يكون السيد يوسف ياسين غير ذي صفة 

الجهوية  بالدائرة  االنتخابية  العملية  أفرزتها  التي  النتيجة  في  للطعن 

»درعة - تافياللت«، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكال ؛

لهذه)شألسب ب):

أوال)- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد يوسف 

ياسين الرامية إلى إلغاء انتخاب السيدة مجيدة شهيد املعلن عن فوزها 

 - )درعة  الجهوية  االنتخابية  الدائرة  برسم  النواب  بمجلس  عضوا 

تافياللت( في االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 ؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى الطرفين املعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

من  24 الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر   وصدر 

رمضان 1443 )26 أبريل 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 

10 سبتمبر 2021، التي قدمتها السيدة سعاد شبهي - بصفتها مترشحة - 

 2021 سبتمبر   8 في  أجري  الذي  االقتراع  نتائج  إلغاء  فيها  طالبة 

مقاطعات  )عمالة  البيضاء-أنفا«  »الدار  املحلية  االنتخابية  بالدائرة 

شباك  محمد  السادة  انتخاب  إثره  على  وأعلن  الدار البيضاء - أنفا(، 

وحسان بركاني وسعيد الناصري وعبد الصمد حيكر أعضاء بمجلس 

النواب ؛

األمانــة  بنفـس  املسجلـة  الجوابيـة  املذكـرة  على  اطالعهـا  وبعـد 

العامــة فــي 8 نوفمبر 2021 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللف ؛

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجال إضافيا، 

لإلدالء بمستندات ؛

الشريـف  الظهيـر  بتنفيذه  الصادر  الدستور،  على  وبناء 

رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 

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

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

حيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة 35 من القانون التنظيمي 
تتضمن  أن  على  خاصة،  بصفة  تنص،  الدستورية  باملحكمة  املتعلق 
العرائض املتعلقة باملنازعة في انتخاب أعضاء مجل�ضي البرملان، االسم 
الشخ�ضي واالسم العائلي للمنتخب أو املنتخبين املنازع في انتخابهم، 

وكذا صفاتهم ؛

الثانية من  وحيث إن للمحكمة الدستورية، عمال بأحكام الفقرة 
املادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تق�ضي بعدم قبول العرائض، 
دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا 

لذلك ؛

وحيث إن عريضة الطعن خلت من بيان »االسم الشخ�ضي واالسم 
صفاتهم«،  وكذا  انتخابهم  في  املنازع  املنتخبين  أو  للمنتخب  العائلي 

مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

لهذه)شألسب ب):

طرف  من  املقدمة  الطعن  عريضة  قبول  بعدم  تصرح   - أوال)
في  أجري  الذي  االقتراع  نتائج  إلغاء  إلى  الرامية  السيدة سعاد شبهي، 
البيضاء-أنفا«  »الدار  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8
)عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا(، وأعلن على إثره انتخاب السادة 
الصمد حيكر  وعبد  الناصري  وسعيد  بركاني  محمد شباك وحسان 

أعضاء بمجلس النواب ؛

ث ني )- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 
النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة وإلى األطراف املعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

من  24 الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر   وصدر 
رمضان 1443 )26 أبريل 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.


