
{
صفحة

صفحة

لاسنة)للحادنة)عشر )بوذ)لملائة)-)عذد)7697  ))دع)لا وذ )و  6 )))ن6ي 6)))6))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

يص6ص)عامة

للجمرك.)-)تطب ق)تذبير)عقائي)نهائي)على)علردلت)صفائح)لاصلب)

لملذرفلة)بالحرلر .

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 1341.22 

صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بتغيير القرار املشترك لوزير 

الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة رقم 1368.20 الصادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( بتطبيق 

3479تدبير وقائي نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة............ 

يص6ص)خاصة

إقل م)آسفي.)-)لاترلجع)عن)يزع)ملك ة)قطوة)أرض ة.

 )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19 في  صادر   2.21.768 رقم  مرسوم 

بالتراجع عن نزع ملكية قطعة أرضية، منزوعة ملكيتها بموجب املرسوم 

 )2007 سبتمبر   4(  1428 شعبان  من   21 في  الصادر   2.06.403 رقم 

ملكية  وبنزع  الفوسفاط  باستغالل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

 .............................. 3480القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم آسفي.

تو ين)آمر)بااصرف.

مرسوم رقم 2.22.357 صادر في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022( بتغيير املرسوم 

رقم 2.21.918 الصادر في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021( بتعيين 

3481آمر بالصرف ونائب عنه.......................................................................... 
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إقل م)آسفي.)-)إعالن)لملنفوة)لاوامة.

مرسوم رقم 2.22.299 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن 
الجدند  آسفي  ميناء  إلى  املواصالت  بتأمين  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
واملحطة الحرارية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من ن.ك 000+0 إلى 
3481ن.ك 326+16 بإقليم آسفي.................................................................... 

إقل م)فج ج.)-)إعالن)لملنفوة)لاوامة.

مرسوم رقم 2.22.315 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن أن 
 ...................... 3481املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد خنك كرو بإقليم فجيج.

إقل م)أكادنر.)-)إعالن)لملنفوة)لاوامة.

مرسوم رقم 2.22.316 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن أن 
3482املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد تامري بإقليم أكادنر............................. 

إقل م)بني)مالل.)-)إعالن)لملنفوة)لاوامة.

مرسوم رقم 2.22.317 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن 
بإقليم  درنة  وادي  على  تغزيرت  سد  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
3482بني مالل................................................................................................... 

إقل م)أزيالل.)-)إعالن)لملنفوة)لاوامة.

مرسوم رقم 2.22.318 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن أن 
 ............. 3482املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد على واد لخضر بإقليم أزيالل.

عمااة)طنجة)-)أص لة.)-)يزع)ملك ة)قطع)أرض ة.

مرسوم رقم 2.22.348 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع مرآب للسيارات بعمالة طنجة - أصيلة 
في إطار برنامج تأهيل وتثمين املدننة العتيقة لطنجة وبنزع ملكية القطع 
3483األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

إقل م)للجذنذ .)-)يزع)ملك ة)ع ارلت.

مرسوم رقم 2.22.282 صادر في 17 من شوال 1443 )18 ماي 2022( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قنوات التوزيع ومسالك لري املنطقة 
وبنزع  الثاني(  الجزء  )تتمة  الجدند  لبير   - أزمور  األطلسية  الساحلية 
ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض بجماعتي سيدي علي بن حمدوش 
 ................................................... 3484وشتوكة بدائرة أزمور بإقليم الجدندة.

لف ة)على)تصم م)لاته ئة)علانظام)لملتولق)به. إقل م)لاص6ير .)-)لمل6

مرسوم رقم 2.22.372 صادر في 3 دي القعدة 1443 )3 نونيو 2022( باملوافقة 
العتيقة  املدننة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 
للصويرة بجماعة الصويرة بإقليم الصويرة وباإلعالن أن في دلك منفعة 
3486عامة......................................................................................................... 

تف6يض)لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

من  19 في  صادر   1138.22 رقم  االجتماعية  والحمانة  الصحة  لوزير   قرار 
شعبان 1443 )22 مارس 2022( بتتميم القرار رقم 4013.21 الصادر 
اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في 
 ...................................................................... 3487واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   1145.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على   )2022 أبريل   11( 1443 9 رمضان 
 ............................................................................................... 3487الصفقات.

1443 رمضان  من   19 في  صادر   1148.22 رقم  العدل  لوزير   قرار 
3488)21 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قرار لوزير العدل رقم 1149.22 صادر في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( 
 .................................................................................... 3488بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير العدل رقم 1150.22 صادر في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( 
 .................................................................................... 3488بتفويض اإلمضاء

في  صادر   1255.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
33489 شوال 1443 )4 ماي 2022( بتفويض اإلمضاء................................... 

في  صادر   1256.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
43489 شوال 1443 )5 ماي 2022( بتفويض اإلمضاء................................... 

تو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف.

 1443 شعبان  من   25 في  صادر   1194.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
في  الصادر   944.14 رقم  القرار  بتتميم   )2022 مارس   28(
مساعدنن  آمرين  بتعيين   )2014 مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10
3490بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 1196.22 صادر في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( 
 ...................................... 3490بتعيين آمرين مساعدنن بالصرف ونواب عنهم

1443 رمضان   3 في  صادر   1197.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   قرار 
3493)5 أبريل 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه...................... 

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

في  صادر   1218.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3493الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1219.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3494الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1220.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3494الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1221.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3495الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1222.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3495الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1223.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3496الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1224.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3496الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1225.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3497الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1226.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 
3497الشهادات................................................................................................. 



77 و الجريدة الرسميةعدد 7097)-)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022( 
صفحة صفحة

في  صادر   1227.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3498الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1228.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3498الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1229.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3499الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1230.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3499الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1231.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3500الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1232.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحدند بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3500الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1252.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2284.02 رقم  القرار  2022(بتتميم  أبريل   29(  1443 رمضان  من   27

2003( بتحدند الئحة  1423 )17 ننانر  14 من دي القعدة  الصادر في 

3501الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة..................................... 

في  صادر   1254.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2284.02 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )29 أبريل  27 من رمضان 

2003( بتحدند الئحة  1423 )17 ننانر  14 من دي القعدة  الصادر في 

3501الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة..................................... 

في  صادر   1285.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

في  القرار رقم 305.03 الصادر  بتتميم   )2022 1443 )6 ماي  5 شوال 

2003( بتحدند الئحة الشهادات التي  1424 )25 مارس  21 من محرم 

3502تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان................................................. 

في  صادر   1287.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

305.03 الصادر في  2022( بتتميم القرار رقم  1443 )6 ماي  5 شوال 

2003( بتحدند الئحة الشهادات التي  1424 )25 مارس  21 من محرم 

3502تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان................................................. 

إقل م)لاو 6ن.)-)لاتخلي)عن)ملك ة)قطوتين)أرضيتين.

1443 شوال   4 في  صادر   1261.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   مقرر 

الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 ماي   5(

إلنجاز الطريق املداري الغربي ملدننة العيون وبناء منشأة فنية على واد 
العيون  بجماعة   6+876 ن.ك  إلى   0+000 ن.ك  من  الحمراء  الساقية 

3503بإقليم العيون.......................................................................................... 

لإلدن)بممارسة)لاهنذسة)لملومارية.

 1443 رمضان  من   26 في  صادر   1263.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 أبريل   28(

 .................................................................................. 3504الهندسة املعمارية.

 1443 رمضان  من   26 في  صادر   1264.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 أبريل   28(
3504الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1265.22 صادر في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1266.22 صادر في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1267.22 صادر في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1268.22 صادر في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1269.22 صادر في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1299.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1300.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
3504باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1301.22 صادر في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022( 
3505باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1302.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
3505باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1303.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
3505باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية....... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1304.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
 ................. 3505في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1305.22 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( 
 .... 3505باإلدن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة الهندسة املعمارية.

إقل م)ب6جذعر.)-)إقرلر)مخطط)تنم ة)لاكتلة)لاومرلي ة)لا رعية)
أكطي)لاغازي.

في  صادر   1200.22 رقم  الحمراء  الساقية   - العيون  جهـة  لوالـي  قرار 
16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم 
القروية أكطي  العمرانية  الكتلة  بإقرار مخطط تنمية  بوجدور املتعلق 
 ..................................................................................................... 3505الغازي.

يظام)م6ظفي)لإلدلرلت)لاوامة

يص6ص)خاصة

عزلر )لاوذل.

2022( بتغيير  1443 )6 نونيو  6 دي القعدة  2.22.127 صادر في  مرسوم رقم 
 1427 األول  ربيع  من   22 بتاريخ   2.05.178 رقم  املرسوم  وتتميم 
)21 أبريل 2006( بتحدند شروط املشاركة في مباراة امللحقين القضائيين 
نهانة  بامتحان  املتعلقة  اإلجراءات  وكذا  وتنقيطها  االختبارات  وبرنامج 
3507تدريب امللحقين املذكورين....................................................................... 
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عزلر )لاصحة)عللحمانة)لالجتماع ة.

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.233 رقم  مرسوم 

 1428 األول  ربيع  من   24 بتاريخ   2.06.623 رقم  املرسوم  بتتميم 

2007( بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة اإللزامية  )13 أبريل 

واملداومة املنجزة باملؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز 

3509االستشفائية الجامعية............................................................................ 

عزلر )لاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)علالبتكار.

في  صادر   950.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الوزير  قرار  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   31(  1443 شعبان  من   28

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب 

والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2518.21 

اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 سبتمبر   20(  1443 صفر  من   12 بتاريخ 

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 

العلمي - العالي والبحث  الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  التربية   وزارة 

 ................................................... 3511قطاع التعليم العالي والبحث العلمي -.

عزلر )لاشباب)علاث افة)علات6لصل.

من   23 في  صادر   1195.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2022 أبريل   25(  1443 رمضان 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة 
3512الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب -....................................... 

لملنذعب ة)لاوامة)إلدلر )لاسج6ن)عإعاد )لإلدماج.

 )2022 ماي   6(  1443 شوال   5 في  صادر   3.23.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
 1443 30 من محرم  بتاريخ   3.72.21 رقم  الحكومة  رئيس  بتغيير قرار 
اللجان اإلدارية  في  بتعيين ممثلي اإلدراة واملوظفين   )2021 )8 سبتمبر 
إلدارة  العامة  املندوبية  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية 
 ........................................................................ 3515السجون وإعادة اإلدماج.

إعاليات)عبالغات

 1109.22 تأدنبي لرئيس املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين رقم  قرار 
 ............................. 3517صادر في 2 جمادى األولى 1443 )7 ديسمبر 2021( .
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يص6ص)عامة

علملاا ة) لالقتصاد) ععزير ) علاتجار ) لاصناعة) ا6زير) مشترك) قرلر)

 ((6(( و  6 )67)ماي) )6)من)ش6لل) رقم)1341.22)صادر)في)

علالقتصاد) علاتجار ) لاصناعة) ا6زير) لملشترك) لا رلر) بتغ ير)

لارقمي)ععزير)لالقتصاد)علملاا ة)عإصالح)لإلدلر )رقم)1368.20 

لاصادر)في) )ش6لل)6  6 )7))ماي)6)6)()بتطب ق)تذبير)عقائي)

نهائي)على)علردلت)صفائح)لاصلب)لملذرفلة)بالحرلر .

وزير الصناعة والتجارة،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

والتجارة  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  بعد 

واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

القا�ضي   )2020 ماي   27(  1441 شوال   4 في  الصادر   1368.20 رقم 

املدرفلة  الصلب  صفائح  واردات  على  نهائي  وقائي  تدبير  بتطبيق 

بالحرارة، كما تم تغييره ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مراقبة الواردات،

قررا ما نلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املشترك  بالقرار  املرفق  امللحق  ويعوض  ننسخ 

رقم 1368.20 الصادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( بامللحق املرفق 

بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدنر  إلى  يسند 

تطبيق هذا القرار املشترك الذي ندخل حيز التنفيذ في اليوم الذي نلي 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادنة فتاح.

*

*  *

ملحق)باا رلر)لملشترك)ا6زير)لاصناعة)علاتجار )ععزير )

لالقتصاد)علملاا ة)رقم)1341.22)لاصادر)في))6)من)ش6لل)و  6 

)67)ماي)))6)()بتغ ير)لا رلر)لملشترك)ا6زير)لاصناعة)علاتجار )

علالقتصاد)لارقمي)ععزير)لالقتصاد)علملاا ة)عإصالح)لإلدلر )

رقم)1368.20)لاصادر)في) )ش6لل)6  6 )7))ماي)6)6)()بتطب ق)

تذبير)عقائي)نهائي)على)علردلت)صفائح)لاصلب)لملذرفلة)بالحرلر 

 »الئحة)لاذعل)لانام ة)لملوفا )من)لارسم)لإلضافي)لانهائي

»على)علردلت)صفائح)لاصلب)لملذرفلة)بالحرلر 

األرجنتين،  وباربودا،  أنتيغوا  أنغوال،  ألبانيا،  أفريقيا،  »جنوب 

 »أرمينيا، مملكة البحرين، بنغالديش، بربادوس، بليز، البنين، بوليفيا،

كمبودنا،  بوروندي،  بوركينافاسو،  السالم،  دار  بروني  »بوتسوانا، 

 »الكاميرون، الرأس األخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا،

 »ساحل العاج، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، السلفادور، اإلمارات العربية

الغابون،  فيجي،  الشمالية،  مقدونيا  جمهورية  اإلكوادور،  »املتحدة، 

بيساو،  غينيا  غينيا،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  جورجيا،  »غامبيا، 

»غيانا، هانتي، هندوراس، جزر سليمان، اندونيسيا، جامانكا، األردن، 

مالوي،  ماليزنا،  مدغشقر،  ليسوتو،  الكويت،  كينيا،  »كازخستان، 

جمهورية  مكسيك،  موريتانيا،  موريشيوس،  مالي،  ملدنف،  »جزر 

ناميبيا، ميانمار،  موزامبيق،  األسود،  الجبل  منغوليا،   »مولدوفا، 

باكستان،  أوغندا،  عمان،  نيجيرنا،  النيجر،  نيكاراغوا،  »النيبال، 

قطر،  الفلبين،  بيرو،  باراغواي،  الجدندة،  غينيا  بابوا  »البنما، 

»جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الدنمقراطية، جمهورية 

»الو الدنمقراطية الشعبية، الجمهورية الدومنيكية، جمهورية خير غيز، 

»رواندا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وجزر 

سريالنكا،   سنغافورة،  سيراليون،  السنغال،  ساموا،  »غرينادنن، 

تونغا،  توغو،  التشاد،  تنزانيا،  ايسواتيني، طاجيكستان،  »سورينام، 

فنزويال  جمهورية  فانواتو،  أوروغواي،  تونس،  وتوباغو،  »ترينيداد 

»البوليفارية، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.«
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مرس6م)رقم)2.21.768)صادر)في)69)من)رمضان)و  6 )6))أبريل)))6)()بااترلجع)عن)يزع)ملك ة)قطوة)أرض ة،)منزععة)ملك تها)
667)()بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي) 8) 6 ) )سبتمبر) 6))من)شوبان) بم6جب)لملرس6م)رقم)2.06.403)لاصادر)في)

باستغالل)لاف6سفاط)عبنزع)ملك ة)لا طوة)لألرض ة)لاالزمة)اهذل)لاغرض)بإقل م)آسفي.

رئيس الحكومة،

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 ؛

العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2007 )4 سبتمبر   1428 21 من شعبان  في  الصادر   2.06.403 رقم  املرسوم  وبعد االطالع على 
تق�ضي باستغالل الفوسفاط وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم آسفي ؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية من 22 ننانر إلى 28 نوليو 2020 ؛

وباقتراح من وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما نلي :

املادة األولى

نتراجع عن نزع ملكية القطعة األرضية الواردة في املرسوم رقم 2.06.403 الصادر في 21 من شعبان 1428 )4 سبتمبر 2007( 
املشار إليه أعاله، املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في املخطط التجزيئي دي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا 

املرسوم :

رقم)لا طوة)لألرض ة)
بااتصم م

6) /ف)/ أ
أسماء)لملالك)أع)دعي)للح 6ق)لاو ن ة)أع)لملظن6ن)أنهم)كذاك

عناعين)لملالك)
لملفترضين

مساحتها
مرلجوها)لاو ارية

هآرس

1

عائشة راقي بنت إسماعيل بنسبة 54 من أصل 280

جماعة الكنتور، 
قيادة الكنتور، إقليم 

اليوسفية
505712

الرسم العقاري
23/116943

)سابقا مطلب التحفيظ رقم 
)23/11536

الحسن راقي بن إسماعيل بنسبة 108 من أصل 280

نزهة راقي بنت إسماعيل بنسبة 54 من أصل 280

حليمة راقي بنت إسماعيل بنسبة 54 من أصل 280

محمد الرمي�ضي بن حمد بنسبة 10 من أصل 280

505712مجموع املساحة

املادة الثانية. - نفوض حق التراجع عن نزع امللكية للرئيس املدنر العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد   - الثالثة.  املادة 
املستدامة والرئيس املدنر العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م، كل واحد منهما فيما نخصه.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

يص6ص)خاصة
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 ((6(( ماي) (5( و  6  ش6لل) في) ) صادر) (2.22.357 رقم) مرس6م)

و  6  لآلخر) رب ع) و) في) لاصادر) (2.21.918 رقم) لملرس6م) بتغ ير)

)9)ي6فمبر)6)6)()بتو ين)آمر)بااصرف)عيائب)عنه.

رئيس الحكومة،

ربيع   3 في  الصادر   2.21.918 رقم  املرسوم  على  االطالع  بعد 

اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

الدفاع  بإدارة  نتعلق  فيما  السلطة  بتفويض   )2021 أكتوبر   11(

الوطني،

رسم ما نلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله  

رقم 2.21.918 بتاريخ 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(  :

الله  فتح  ماجور  الكولونيل  الطبيب  تغيــب  إدا   - الثانيـة.  »املـادة 

»بوعبولة أو عاقه عـائق ناب عنه الكولونيل اإلداري محمد مفكير.«

املـادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا   ننشر 

20 أبريل 2022.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

مرس6م)رقم)2.22.299)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 

بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)بتأمين)لمل6لصالت)إلى)م ناء)

الماء) لا6طني) المكتب) للحرلرية) علملحطة) للجذنذ) آسفي)

علاكهرباء)من)ن.ك)666+6)إلى)ن.ك)))و+)6)بإقل م)آسفي.

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( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك،

رسم ما نلي :

املادة األولى 

آسفي  ميناء  إلى  املواصالت  بتأمين  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

من  والكهرباء  للماء  الوطني  للمكتب  الحرارية  واملحطة  الجدند 

في  املبين  املخطط  حسب  ودلك   ،16+326 ن.ك  إلى  ن.ك 0+000 

التصميم املوقعي دي املقياس 1/50.000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

 املادة الثانية

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

مرس6م)رقم)2.22.315)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 

بإقل م) ببناء)سذ)خنك)كرع) لاوامة)ت �ضي) لملنفوة) أن) بإعالن)

فج ج.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

رقم 1.81.254  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما نلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد خنك كرو بإقليم فجيج، 

ودلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي دي املقياس 1/50000 

امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثانية

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

مرس6م)رقم)2.22.316)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 

بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)ببناء)سذ)تامري)بإقل م)أكادنر

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما نلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد تامري بإقليم أكادنر، ودلك 

 1/50000 املقياس  دي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

مرس6م)رقم)2.22.317)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 
بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)ببناء)سذ)تغزيرت)على)علدي)

درية)بإقل م)بني)مالل.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما نلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد تغزيرت على وادي درنة 

بإقليم بني مالل، ودلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي دي 

املقياس 1/50000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

مرس6م)رقم)2.22.318)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 
لخضر) علد) على) سذ) ببناء) ت �ضي) لاوامة) لملنفوة) أن) بإعالن)

بإقل م)أزيالل.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛
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وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما نلي :

املادة األولى

بإقليم  لخضر  واد  على  سد  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

أزيالل، ودلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي دي املقياس 

1/50000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

مرس6م)رقم)2.22.348)صادر)في))6)من)ش6لل)و  6 )67)ماي)))6)) 

الس ارلت) مرآب) بت6س ع) ت �ضي) لاوامة) لملنفوة) أن) بإعالن)

لملذننة) عتثمين) تأه ل) بريامج) إطار) في) أص لة) (- طنجة) بومااة)

اهذل) لاالزمة) لألرض ة) لا طع) ملك ة) عبنزع) اطنجة) لاوت  ة)

لاغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 11 أغسطس 

إلى 12 أكتوبر 2021 بجماعة طنجة ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

الداخلية،

رسم ما نلي :

املادة األولى

بعمالة  للسيارات  مرآب  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

ملدننة  العتيقة  املدننة  وتثمين  تأهيل  برنامج  إطار  في  أصيلة   - طنجة 

طنجة.

املادة الثانية

بعمالة الكائنة  األرضية  القطع  ملكية  دكر،  ما  على  بناء   تنزع، 

بلون  حدودها  واملرسومة  أسفله  بالجدول  املبينة  أصيلة،   - طنجة 

أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم :

 مساحتها

باملتر)لملربع

أسماء)لملالك)أع)لملفترض)

أنهم)لملالك
مرلجوها)لاو ارية

رقم)لا طوة)

بااتصم م)لاتجزيئي

560

شركة كومبانيا رينطيسيتيكا 

)ش.م.( الكائن مقرها 

االجتماعي بزنقة أمريكا 

الجنوبية رقم 9 بطنجة

امللك املسمى »مجمع 

رينتيستيكا« دي الرسم 

العقاري رقم 06/94083

)جزء(

1

514

- الجماعة الحضرية لطنجة

- قابض اإلدارة الجبائية 

للتفويتات بطنجة بصفته 

مستفيدا من الرهن الجبري 

املترتب على كافة امللك

امللك املسمى »سوق الحبوب« 

دي الرسم العقاري رقم 

06/190339

3

93

الجماعة الحضرية لطنجة

امللك املسمى »صهريج السوق 

الكبير« دي الرسم العقاري 

رقم 06/196236
4

املادة الثالثة

نفوض حق نزع امللكية إلى مدنر أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ننشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدنر أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما نخصه.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادنة فتاح.
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مرس6م)رقم)2.22.282)صادر)في)67)من)ش6لل)و  6 )68)ماي)))6)()بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)بإيجاز)قن6لت)لات6زيع)

عمسااك)اري)لملنط ة)لاساحل ة)لألطلس ة)أزم6ر)-)ابير)للجذنذ))تتمة)للجزء)لاثاني()عبنزع)ملك ة)لاو ارلت)لاالزمة)اهذل)

لاغرض)بجماعتي)س ذي)علي)بن)حمذعش)عشت6كة)بذلئر )أزم6ر))بإقل م)للجذنذ .

رئيس الحكومة،

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 ؛

أزمور بدائرة  بن حمدوش وشتوكة  بجماعتي سيدي علي   2019 مارس   16 إلى  ننانر   16 املباشر من  اإلداري  البحث   وعلى 

بإقليم الجدندة ؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما نلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قنوات التوزيع ومسالك لري املنطقة الساحلية األطلسية أزمور - لبير الجدند )تتمة 

الجزء الثاني( بجماعتي سيدي علي بن حمدوش وشتوكة بإقليم الجدندة.

املادة الثانية

في  أحمر  بلون  عليها  واملعلم  أسفله  الجدول  في  املبينة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  دكر  ما  على  بناء  تنزع 

التصاميم التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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لملرلجع)لاو ارية

الملك)للخاص)الذعاة
للح 6ق)لاسطح ة)لملرلد)يزع)ملك تهاأصحاب)ح 6ق)لاسطح ة)عصفتهم
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املادة الثالثة. - نخول حق نزع امللكية إلى املدنر اإلقليمي للفالحة بالجدندة.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ننشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات واملدنر اإلقليمي للفالحة بالجدندة، كل واحد منهما فيما نخصه.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1443 )18 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صدنقي.

مرس6م)رقم)2.22.372)صادر)في)و)دي)لا وذ )و  6 )و)ن6ي 6)))6)) 

لف ة)على)لاتصم م)علانظام)لملتولق)به)لمل6ض6عين)اته ئة) بامل6

لاص6ير ) بإقل م) لاص6ير ) بجماعة) الص6ير ) لاوت  ة) لملذننة)

عباإلعالن)أن)في)داك)منفوة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 رمضان  من   20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)7 نوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من دي الحجة 1412 )17 نونيو 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 ؛

املحلية خالل اجتماعها  التقنية  اللجنة  وبعد االطالع على محضر 

املنعقد بتاريخ 15 نوليو 2020 ؛

ماي   18 من  الصويرة  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

إلى 16 نونيو 2021 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة الصويرة خالل دورته االستثنائية 

بتاريخ 23 نونيو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدننة،

رسم ما نلي :

املادة األولى

نوافق على التصميم رقم AUESS/PA/02/2021 والنظام املتعلق به 

بإقليم  الصويرة  بجماعة  للصويرة  العتيقة  املدننة  لتهيئة  املوضوعين 

الصويرة وباإلعالن أن في دلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  الصويرة  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم، الذي ننشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 دي القعدة 1443 )3 نونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدننة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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من (69 في) صادر) (1138.22 رقم) لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ا6زير)  قرلر)

شوبان)و  6 ))))مارس)))6)()بتتم م)لا رلر)رقم)4013.21 

لاصادر)في) 6)من)رب ع)لألعل)و  6 )6))أكت6بر)6)6)()بتف6يض)

لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

وزير الصحة والحمانة االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   4013.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحمانة  الصحة  وزير  باختصــــاصــــات  املتعلق   )2021 أكتــــــــــوبـــر   21(

االجتماعية،

قرر ما نلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   نتمم 

رقم 4013.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»للجذعل)لمللحق

لان6لبلملف6ض)إايهملالختصاص)لاترلبي

جهة درعة 

- تافياللت

................................................................................جهة درعة - تافياللت

إقليم الرشيدنة

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

السيد عبد القادر محمودي، .............................................

رئيس قطب الشؤون اإلدارية 

باملركز االستشفائي الجهوي 

بالرشيدنة بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1443 )22 مارس 2022(.

اإلمضاء : خالد انت طالب.

 1145.22 رقم) لملستذلمة) علاتنم ة) لاطاقي) لاليت ال) ا6زير ) قرلر)

صادر)في)9)رمضان)و  6 )66)أبريل)))6)()بتف6يض)لإلمضاء)

علملصادقة)على)لاصف ات.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

ربيع  4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األول 1443)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما نلي :

املـادة األولـى

نفوض إلى السيد إبراهيم واحمان، مدنر معهد املعادن بمراكش 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 

املعهد  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  املستدامة على جميع 

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املـادة الثانيـة

وزيرة  عن  نيابة  اإلمضاء  واحمان  إبراهيم  السيد  إلى  نفوض 

بالحياة  املتعلقة  الوثائق  على  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

املعادن  ملعهد  التابعين  واملؤقتين  والعرضيين  للمياومين  اإلدارية 

بمراكش.

املـادة الثالثة

وزيرة  عن  نيابة  اإلمضاء  واحمان  إبراهيم  السيد  إلى  نفوض 

للموظفين  الصادرة  األوامر  املستدامة على  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

داخل  بمأموريات  للقيام  بمراكش  املعادن  ملعهد  التابعين  واألعوان 

اململكة.
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املـادة الرابعة

الصفقات  على  املصادقة  واحمان  إبراهيم  السيد  إلى  نفوض 
وعلى  فسخها  وكذا  بمراكش  املعادن  ملعهد  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

جميع الوثائق الخاصة بها.

املـادة الخامسة

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 قرلر)ا6زير)لاوذل)رقم)1148.22)صادر)في)69)من)رمضان)و  6
)6))أبريل)))6)()بتف6يض)لإلمضاء

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما نلي :

املادة األولى

العدل،  بوزارة  التشريع  مدنر  عثمان،  عبيد  السيد  إلى  نفوض 
الصادرة  األوامر  على  العدل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 
للقضاة واملوظفين التابعين ملدنرية التشريع للقيام بمأموريات داخل 
اململكة  وكل ما نتعلق بالتعويضات التي تخصهم وعلى جميع الوثائق 
والقرارات  املراسيم  ماعدا  املدنرية  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

التنظيمية.

املادة الثانية

 2804.21 ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
بتفويض   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

 قرلر)ا6زير)لاوذل)رقم)1149.22)صادر)في)69)من)رمضان)و  6

)6))أبريل)))6)()بتف6يض)لإلمضاء

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما نلي :

املادة األولى

بوزارة  البشرية  املوارد  مدنر  اليون�ضي،  محمد  السيد  إلى  نفوض 

العدل، اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على القرارات التأدنبية املتخذة 

في حق املوظفين غير القضاة  في إطار املجالس التأدنبية املركزية منها 

والجهوية.

املادة الثانية

 3900.21 ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

بتفويض   )2021 ديسمبر   15(  1443 األولى  جمادى   10 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

 قرلر)ا6زير)لاوذل)رقم)1150.22)صادر)في)69)من)رمضان)و  6

)6))أبريل)))6)()بتف6يض)لإلمضاء

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،
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قرر ما نلي :

املادة األولى

بوزارة  املدنية  الشؤون  مدنر  أودنجا،  بنسالم  السيد  إلى  نفوض 
العدل، اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على جميع املقاالت واملذكرات 
املنازعات  مصلحة  تقوم  التي  بالنزاعات  املرتبطة  واملستنتجات 

بتدبيرها.

املادة الثانية

 3900.21 ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
بتفويض   )2021 ديسمبر   15(  1443 األولى  جمادى   10 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

قرلر)ا6زير)لاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)علالبتكار)رقم)1255.22 
صادر)في)و)ش6لل)و  6 ) )ماي)))6)()بتف6يض)لإلمضاء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

العلمي واالبتكار،

قرر ما نلي :

املادة األولى

نفوض إلى السيدة سناء الزباخ، مدنرة التعاون والشراكة بوزارة 
نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الوثائق  العلمي واالبتكار على جميع  العالي والبحث  التعليم  عن وزير 
املتعلقة باملهام املنوطة بها بنفس الوزارة ماعدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قرلر)ا6زير )لاتضامن)علإلدماج)لالجتماعي)علألسر )رقم)1256.22 

صادر)في) )ش6لل)و  6 )5)ماي)))6)()بتف6يض)لإلمضاء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما نلي :

املادة األولى

والتجهيز  امليزانية  قسم  رئيس  البركي،  بوبكر  السيد  إلى  نفوض 

عن  نيابة  اإلمضاء  واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة 

الصادرة  األوامر  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة 

للموظفين واألعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل 

اململكة.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عواطف حيار.
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من ((5 في) صادر) (1194.22 رقم) علملاا ة) لالقتصاد) ا6زير )  قرلر)

 944.14 رقم) لا رلر) بتتم م) ()(6(( مارس) ((8( و  6  شوبان)

5و 6 ))6)مارس) 66)()بتو ين) 66)جمادى)لألعلى) لاصادر)في)

آمرين)مساعذنن)بااصرف)عي6لب)عنهم.

وزيرة االقتصاد واملالية،

جمادى  10 في  الصادر   944.14 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

بالصرف  مساعدنن  آمرين  بتعيين   )2014 مارس   12(  1435 األولى 

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.19.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما نلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

»األولون آمرين مساعدنن واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات

الحساب  برسم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدن  من  إليهم  »املفوضة 

عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.13.003 رقم  خصوصية  ألمور  »املرصد 

العمليات  لتنفيذ  ودلك  الدولة«  أمالك  باستبدال  الخاص  »الحساب 

»املحددة في نفس الجدول :

لآلمرعن)لملساعذعن)
بااصرف

لملحاسب6ن)لملكلف6ني6ع)لاومل اتلان6لب

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

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

للمملكة  العام  القنصل 
مومبل  بفيل  املغربية 

)فرنسا(

املتعلقة نائب القنصل العام. املختلفة  الصوائر 
لقنصلية  السابق  املقر  ببيع 
ببوبينيي  املغربية  اململكة 

)فرنسا(.

العون املحاسب لدى 
القنصليتين العامتين 

للمملكة املغربية 
بباريس وفيل مومبل 

)فرنسا(

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادنة فتاح.

 قرلر)ا6زير)لاتجهيز)علملاء)رقم)1196.22)صادر)في)و)رمضان)و  6 )5)أبريل)))6))

بتو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف)عي6لب)عنهم

وزير التجهيز واملاء،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.830 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما نلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدنن بالصرف واآلخرون نوابا عنهم لتنفيذ العمليات 

املتعلقة بموارد ونفقات ميزانيات مصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة :
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باملدنرية

رئيس
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املادة الثانية. - ننسخ القرار رقم 1688.18 الصادر في 24 من رمضان 1438 )19 نونيو 2017( بتعيين آمرين مساعدنن 
بالصرف ونواب عنهم.

املادة الثالثة. - : ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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 قرلر)ا6زير)لاتجهيز)علملاء)رقم)1197.22)صادر)في)و)رمضان)و  6

)5)أبريل)))6)()بتو ين)آمر)مساعذ)بااصرف)عيائب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما نلي :

املادة األولى

مساعدا  آمرا  املستمر  التكوين  مخططات  مصلحة  رئيس  يعين 

مرفق  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف 

املستمر«  التكوين  »مصلحة  املسمى  مستقلة  بصورة  املسير  الدولة 

التابع لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إدا تغيب رئيس مصلحة مخططات التكوين املستمر أو عاقه عائق 

ناب عنه رئيس مركز االستقبال والندوات بمدنرية املوارد البشرية.

املادة الثالثة

الوزاري - الخازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

التجهيز.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غانة 31 ديسمبر 2022.

املادة الخامسة

 1442 اآلخر  ربيع  من   23 في  الصادر   5.21 رقم  القرار  ننسخ 

)9 ديسمبر 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

 1218.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

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

– La licence droit, préparée et délivrée au siège de 

l’Université Paris VIII - France - le 15 janvier 2002,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية  9 و  

 1219.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Sciences politiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Grade académique de master de spécialisation en 

analyse interdisciplinaire de la construction européenne 

domaine d’études : sciences politiques et sociales, préparé 

et délivré au siège de l’Université catholique de Louvain-

Université Saint-Louis-Bruxelles-Belgique, en l’année 

académique 2017 / 2018,

بالفرنسية،  عام  قانون   : مسلك  اإلجازة،  بشهادة  مشفوعة 

القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  العمومية  اإلدارة   : تخصص 

واالقتصادنة واالجتماعية بسال.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1220.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Degree of bachelor of business administration, préparé 

et délivré au siège de International Islamic University 

Malaysia - Malaisie - le 1er août 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



95 والجريدة الرسمية عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(  

 1221.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Finance islamique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science )Islamic banking and 

finance(, préparé et délivré au siège de International 

Islamic University Malaysia - Malaisie - le 9 août 2018, 

assorti du degree of bachelor of business administration, 

préparé et délivré au siège de la même université - le 1er  

août 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1222.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science in international relations, 

préparé et délivré au siège de T.C. Istanbul Kultur 

Universitesi-Turquie - le 1er juillet 2021, assorti du 

bachelor’s diploma of economics and administrative 

sciences, préparé et délivré au siège de Gaziantep 

University - Turquie - le 29 juin 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية )9 و  

 1223.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

 Gestion de la في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: relation clients et e-commerce

– Diplôme de licence professionnelle de droit, économie, 

gestion, mention : commerce, spécialité : gestion de la 

relation clients et e-commerce, délivré par l’Université 

Caen Normandie )membre de la Cumue Normandie 

Université( - France - le 5 septembre 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1224.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Management تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

management, préparé et délivré au siège de l’Université 

d’Angers - France - le 10 janvier 2019,

املسلمة  البنكية  املهن   : املهنية، مسلك  مشفوعة بشهادة اإلجازة 

من كلية العلوم القانونية واالقتصادنة واالجتماعية بسال.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



97 والجريدة الرسمية عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(  

 1225.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Maîtrise ès sciences )M.Sc.( en sciences gestion, 

spécialisation contrôle de gestion, préparée et délivrée au 

siège de l’Université de Montréal HEC Montréal - Canada - 

le 7 octobre 2014,

مشفوعة بشهادة باكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة 

األخوين بإفران.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1226.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Sciences économiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Grad master of science, studiengang economics, préparé 

et délivré au siège de technische Universitat Chemnitz-

Allemagne - le 13 décembre 2018,

مشفوعة بشهادة اإلجازة، مسلك : العلوم االقتصادنة والتدبير، 

القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  املقاوالت  تدبير   : تخصص 

واالقتصادنة واالجتماعية بسال.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية 98 و  

 1227.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

Comptabilité-contrôle- في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: audit

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

comptabilité-contrôle-audit, délivré par l’Université Paris 

Nanterre )membre de la Comue Université Paris Lumières( - 

France - le 14 novembre 2019, assorti du diplôme de licence 

droit, économie, gestion, mention : économie et gestion, 

délivré par la même université - le 25 septembre 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1228.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Marketing et vente تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

marketing, vente, préparé et délivré au siège de l'Université 

côte d'Azur - France - le 1er décembre 2021,

مشفوعة بشهادة باكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة 

األخوين - إفران.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



99 والجريدة الرسمية عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(  

 1229.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

 Management des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

- Degree of master of sciences in business management, 

préparé et délivré au siège de Istanbul Aydin University - 

Turquie - le 26 février 2021,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم 

العلوم  كلية  املسلمة من  املالي  التدبير   : والتدبير، تخصص  االقتصاد 

القانونية واالقتصادنة واالجتماعية بالقنيطرة.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1230.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Sciences économiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en sciences économiques, préparé 

et délivré au siège de l'Université de Lille - France - le 

22 mars 2021, assorti du diplôme de master, filière : 

théorie économique et techniques quantitatives, délivré 

par la Faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales - Marrakech.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية 566و  

 1231.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الدراسات القانونية :

والدراسات  البحوث  قسم  من  القانون  في  املاجستير  درجة   -

القانونية املسلمة من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة 

مشفوعة   ،2013 مارس   30 بتاريخ  العربية  مصر  بجمهورية 

باإلجازة في الحقوق )تخصص القانون الخاص( املسلمة من كلية 

العلوم القانونية واالقتصادنة واالجتماعية بمراكش.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1232.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

صادر)في))))من)رمضان)و  6 )8))أبريل)))6)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحدند الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 نونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحدند   )2004 نونيو   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 ؛

واالقتصادنة  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en sciences de gestion, préparé et 

délivré au siège de l'Université Clermont Auvergne - France - 

le 23 décembre 2020, assorti du diplôme de master 

sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, 

mention : stratégies compétitives et diversités culturelles, 

spécialité : compétitivité internationale des entreprises, 

préparé et délivré au siège de l'Université Clermont - 

Ferrand - II - France - le 15 décembre 2008,

اقتصاد   : اختيار  االقتصادنة،  العلوم  في  اإلجازة  وبشهادة 

واالجتماعية  واالقتصادنة  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  املؤسسة  

بأكدال - الرباط.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



566والجريدة الرسمية عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(  

1252.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير)  قرلر)
لا رلر) ))6)(بتتم م) أبريل) ((9( و  6  رمضان) من) ((7 في) صادر)
رقم)2284.02)لاصادر)في) 6)من)دي)لا وذ )و) 6 )67)ننانر)و66)) 

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل6م)دكت6ر)في)لاص ذاة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  دي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 ننانر 2003( بتحدند الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
16 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من دي القعدة 1423 )17 ننانر 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أعكرلي ا):

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

» – Qualification of master of science in pharmacy,  
« pharmacist, délivrée par national  University of 
» pharmacy - Ukraine - le 20 juin 2014 ;

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré par national University of 
» pharmacy - Ukraine - le 26 juin 2020 ;

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré par national University of 
» pharmacy - Ukraine - le 25 août 2020 ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification pharmacist,  
» délivrée par international humanitarian University - 

» Ukraine - le 1er juillet 2020 ;

» – Qualification specialist degree pharmacy, qualification 

« pharmacist, délivrée par national Pirogov memorial 

» medical University - Vinnytsya - Ukraine - le 

» 30 septembre 2020 ;

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 

» master of pharmacy, délivré par Danylo Halytsky Lviv 

» national medical University - Ukraine - le 22 septembre 

» 2020 ;

»نجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر 

صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  لدى  »ننجز 

الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »مقبول من طرف 

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1443 )29 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 1254.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير) قرلر)

بتتم م) ()(6(( أبريل) ((9( و  6  رمضان) من) ((7 في) صادر)

و) 6 لا وذ ) دي) من) في) 6) لاصادر) (2284.02 رقم)  لا رلر)

و66)()بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل6م) )67)ننانر)

دكت6ر)في)لاص ذاة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

العلمي رقم 2284.02 الصادر في 14 من دي القعدة 1423 )17 ننانر 2003( 

كما  الصيدلة،  في  دكتور  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحدند 

وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022،



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية )56و  

قرر ما نلي :

املـادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من دي القعدة 1423 )17 ننانر 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
» دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة، 
العلمية( )الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها :

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

»)-)ترك ا):

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

« - Diploma, délivré par Marmara University Faculty of 
« pharmacy - Turquie - le 22 juillet 2020,

ننجز أشهر  ستة  مدته  بتدريب  الشهادة  هذه  تقرن  أن   »نجب 
مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  »لدى 
»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1443 )29 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

1285.22 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا6زير)  قرلر)
لا رلر) بتتم م) ()(6(( ماي) ((( و  6  ش6لل) (5 في) صادر)
رقم)305.03)لاصادر)في)6))من)محرم) ) 6 )5))مارس)و66)) 
بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)شهاد )لاذكت6رله)في)طب)

لألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
)25 مارس 2003( في 21 من محرم 1424  الصادر  رقم 305.03  العلمي 
 بتحدند الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

قرر ما نلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  »املادة 
مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 
التجريبية العلوم  شعبة  الثانوي،  للتعليم  البكالوريا   » بشهادة 

» أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)ب الرعس ا):

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

«  –  Title of doctor of stomatology, stomatologist, 

« specialized in stomatology, délivré par educational 

« establishment Vitebsk state Order of peoples friendship 

«  medicale University, Republic of Belarus - le 26 

« juin 2019, assorti d’un stage clinique de six mois au 

« Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd (Centre de 

« consultations et de traitement dentaires), au Centre de 

« soins de l’Université Mohamed VI des sciences de la 

« santé et à la délégation du ministère de la santé de la 

« région du grand Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine dentaire de Casablanca - le 17 février 2022.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(  .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قرلر)ا6زير)لاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)علالبتكار)رقم)1287.22)صادر)
لا رلر)رقم)305.03  بتتم م) ()(6(( و  6 )))ماي) 5)ش6لل) في)
بتحذنذ) و66)() مارس) ((5( محرم) ) 6  من) ((6 في) لاصادر)
الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)شهاد )لاذكت6رله)في)طب)لألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(
 بتحدند الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

16 مارس 2022،

قرر ما نلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  »املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)إسباي ا):

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

«– Titulo universitario oficial de graduada en odontologia, 

» délivré par Universidad Cardenal Herrera-CEU - Espagne.«

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

و  6 ش6لل) في) ) صادر) (1261.22 رقم) علملاء) لاتجهيز) ا6زير)  م رر)

لألرضيتين) لا طوتين) ملك ة) عن) بااتخلي) ()(6(( ماي) (5(

عبناء) لاو 6ن) ملذننة) لاغربي) لملذلري) لاطريق) إليجاز) لاالزمتين)

إلى) (6+666 ن.ك) من) للحمرلء) لاساق ة) علد) على) فن ة) منشأ )

ن.ك))87+))بجماعة)لاو 6ن)بإقل م)لاو 6ن.

وزير التجهيز واملاء،

املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل   العامة 

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

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.518 الصادر في 16 من دي الحجة 1442 

الطريق  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2021 نوليو   27(

الساقية  واد  على  فنية  منشأة  وبناء  العيون  ملدننة  الغربي  املداري 

الحمراء من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 876+6 بإقليم العيون بوالنة جهة 

العيون - الساقية الحمراء ؛

إلى  أكتوبر   6 من  املباشر  اإلداري  البحث  على  االطالع   وبعد 

6 ديسمبر 2021 بمكاتب جماعة العيون بإقليم العيون ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما نلي :

املادة األولى 

الطريق  إلنجاز  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  نتخلى 

الساقية  واد  على  فنية  منشأة  وبناء  العيون  ملدننة  الغربي  املداري 

بإقليم  العيون  بجماعة   6+876 ن.ك  إلى   0+000 ن.ك  من  الحمراء 

التصميم  في  عليها  واملعلم  طيه  املرفق  الجدول  في  واملبينة  العيون، 

التجزيئي دي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املقرر :

رقما)

لا طوتين)

لألرضيتين

مرلجوهما)

لاو ارية

أسماء)لملالك)

أع)لملفرعض)أنهم)

مالك

مساحتهما

باملتر)مربع
مالحظات

غير محفظة1

امللك الخاص 

للدولة

جماعة العيون

إقليم العيون.

2109
أساس بنانة بالخرسانة املسلحة، 

بمساحة 1876 م.ط
تعرض الحبيب صبيو

غير محفظة6

امللك الخاص 

للدولة

جماعة العيون

إقليم العيون.

95226

أرض بها
6.1 سور من الطوب االسمنتي 

بمساحة 9 م2 )اسم املستغلة : 
فاطمة البالل(

6.2 بنانة بالطوب االسمنتي غير 
مغطاة )حوش( بمساحة 26 م2

اسم املستغل العربي لبشير
6.3 - صهريج بالطوب االسمنتي 

لتخزين املاء بمساحة 10 م2 )اسم 
املستغل : بوصولة علي(

6.4 - صهريج بالطوب االسمنتي 
لتخزين املاء بمساحة 11 م 2 )اسم 

املستغل : اعمر محمد(
6.5 - بنانة من الحجر والتراب 

محطمة بمساحة 95 م2 )املستغل 
مجهول(

6.6 - صهريج بالطوب االسمنتي 
لتخزين املاء بمساحة 10 م2 )اسم 

املستغل : محجوبة بنت محمد 
ولد شكراد(

6.7 - بنانة بالطوب االسمنتي 
مغطاة بالقصدنر بمساحة 102 

م2 )اسم املستغل : ام الخير 
السباعية(

6.8 - بنانة بالطوب االسمنتي 
مغطاة بالقصدنر بمساحة 50 م2 

)اسم املستغل : القاند احمد 
سليمة(



عدد 7097 -)6 دو القعدة 1443 )6 نونيو 2022(الجريدة الرسمية  56و  

املادة الثانية

ننشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

لإلدن)بممارسة)لاهنذسة)لملومارية

في صادر   1263.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 5228 عدد  تحت  نرخص   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26
للسيدة نهيلة تغزاز الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 
بتاريخ للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة   العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 ننانر   17
بمدننة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في صادر   1264.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 5229 عدد  تحت  نرخص   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26
للسيد ر�ضى وعزيز الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 
بتاريخ للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة   العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  نحمل  أن   ،2022 ننانر   17
بمدننة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

آسفي.

*
*  *

في صادر   1265.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
ريم  للسيدة   5225 2022( نرخص تحت عدد  ماي   4(  1443 3 شوال 
الحر�ضي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 
2020، أن تحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 
بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدننة الرباط.

*
*  *

في صادر   1266.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
3 شوال 1443 )4 ماي 2022( نرخص تحت عدد 5226 للسيدة يسرا 
الوطنية  املدرسة  لدبلوم مهندس معماري مسلم من  الحاملة  فهماوي 
صفة  تحمل  أن   ،2021 أبريل   6 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة 
بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدننة خريبكة.

*
*  *

في صادر   1267.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
3 شوال 1443 )4 ماي 2022( نرخص تحت عدد 5227 للسيدة حسناء 
االدري�ضي الحسيني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 
بتاريخ للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة   العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 ننانر   17
بمدننة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في صادر   1268.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
للسيد  5231 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   4(  1443 شوال   3 

عبد االله جبور الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من 
 Odessa State Academy of civil Engineering And Architecture
مهندس  صفة  نحمل  أن   ،2020 نوليو  فاتح  بتاريخ  أوكرانيا   - بأوديسا 
معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع 

جعل مكتبه بمدننة مراكش.

*
*  *

في صادر   1269.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
للسيد   5221 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  كوري  الحسن 
بتاريخ للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة   العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  نحمل  أن   ،2022 ننانر   27
بمدننة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

إنزكان.

*
*  *

في صادر   1299.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
علي  للسيد   5214 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   9(  1443 شوال   8
التجهيز،  وزارة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  رياض 
اإلسكان وإعداد التراب الوطني والنقل - فرنسا بتاريخ 12 ننانر 1993، 
بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  نحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدننة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر   1300.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
للسيد   5218 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   9(  1443 شوال   8
مصطفى غالل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بالجزائر بتاريخ 20 نوليو 2003، أن نحمل صفة 
بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبه بإقليم مدنونة.

*
*  *
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في صادر   1301.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5 شوال 1443 )6 ماي 2022( نرخص تحت عدد 5219 للسيد محمد 
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الطالبي  العلمي 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 نوفمبر 2010، أن نحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدننة مكناس.

*
*  *

في صادر   1302.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
8 شوال 1443 )9 ماي 2022( نرخص تحت عدد 5220 للسيد محمد 
لواء الدنن مخلوف الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 15 مارس 2013، أن نحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدننة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر   1303.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
للسيد   5232 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   9(  1443 شوال   8
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الكحيل  نادر 
بتاريخ للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة   العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  نحمل  أن   ،2022 ننانر   17
بمدننة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

طنجة.

*
*  *

في صادر   1304.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
8 شوال 1443 )9 ماي 2022( نرخص تحت عدد 5233 للسيدة مريم 
عراقي الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 
 ،2016 21 مارس  العليا للهندسة املعمارية بنورموندي - فرنسا بتاريخ 
بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدننة الرباط.

*
*  *

في صادر   1305.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
للسيدة   5234 عدد  تحت  نرخص   )2022 ماي   9(  1443 شوال   8
املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  علج  صوفيا 
بتاريخ بتونس  قرطاج  بجامعة  والتعمير  املعمارية  للهندسة   الوطنية 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2018 مارس   14
بمدننة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

في رقم)1200.22)صادر) للحمرلء) لاساق ة) (- لاو 6ن) ا6لاـي)جهـة)  قرلر)
لف ة)على)قرلر) بامل6 ()(6(( أبريل) و  6 )68) )6)من)رمضان)
لاكتلة) تنم ة) مخطط) بإقرلر) لملتولق) ب6جذعر) إقل م) عامل)

لاومرلي ة)لا رعية)أكطي)لاغازي.

والي جهة العيون - الساقية الحمراء،

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

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 دي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015( ؛

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

قرر ما نلي :

املادة األولى

نوافق على قرار عامل إقليم بوجدور املتضمن إقرار مخطط تنمية 
الكتلة العمرانية القروية أكطي الغازي )املخطط رقم 02/2021(.

املادة الثانية

ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد السالم بكرات.

*

*  *
 قرلر)اوامل)إقل م)ب6جذعر)بإقرلر)مخطط)تنم ة

لاكتلة)لاومرلي ة)أكطي)لاغازي

عامل إقليم بوجدور،

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 
القروية واملياه والغابات ببوجدور بتاريخ فاتح أكتوبر 2021 ؛

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 
ببوجدور بتاريخ 11 نونيو 2021 ؛
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وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة ملسيد خالل دورته العادنة 

املنعقدة بتاريخ 3 فبرانر 2022 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من فاتح إلى 30 نوفمبر 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما نلي :

مادة فريدة

 نقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية أكطي الغازي )املخطط

رقم 02/2021( املرفق بأصل هذا القرار.
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يص6ص)خاصة

وزارة العدل

((6(( ن6ي 6) ((( و  6  لا وذ ) دي) (( في) صادر) (2.22.127 رقم)  مرس6م)

رب ع من) ((( بتاريخ) (2.05.178 رقم) لملرس6م) عتتم م)  بتغ ير)

في) لملشاركة) شرعط) بتحذنذ) ()(66( أبريل) ((6(  6 (7 لألعل)

مبارل )لمللح ين)لا ضائ ين)عبريامج)لالختبارلت)عتن  طها)عكذل)

لإلجرلءلت)لملتول ة)بامتحان)نهانة)تذريب)لمللح ين)لملذك6رين.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور والسيما الفصلين 90 و92 منه؛

ربيع من   22 في  الصادر   2.05.178 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

مباراة  في  املشاركة  شروط  بتحدند   )2006 أبريل   21(  1427 األول 

اإلجراءات  وكذا  وتنقيطها  االختبارات  وبرنامج  القضائيين  امللحقين 

املتعلقة بامتحان نهانة تدريب امللحقين املذكورين ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 2 دي القعدة 1443 

)2 نونيو 2022(،

رسم مـا نلـي :

املادة األولى

و6  و5  و4   1 املواد  مقتضيات  التالي،  النحو  على  وتتمم،  تغير 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  و15  و14  و13  و12  و11  و9  و8  و7 

رقم 2.05.178 ؛

املترشحون  القضائيين،  امللحقين  مباراة  في  يشارك   -.1 »املادة 

اإلجازة  شهادة  عن  تقل  ال  الجامعية،   ........................ »املتوفرون 

العمل  بها  الجاري  التنظيمية  للنصوص  طبقا  قائمتها  »واملحددة 

»........................ رقم 1.74.467.

»تحدد سن املترشح .............................................................. املباراة.

بالنسبة )55( سنة  إلى خمس وخمسين   »غير أن هذه السن ترفع 

»…......... لهيئة كتابة الضبط.

»ال نجوز املشاركة ............................................................... أكثر من 

»أربع مرات.«

»املادة 4 . - تتألف لجنة املباراة من :

» - رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا ؛

» - املدنر العام للمعهد العالي للقضاء ؛

» - مدنر الشؤون املدنية بوزارة العدل ؛

» - ثالثة مستشارين بمحكمة النقض ؛

» - ممثل عن وزير العدل ؛

للتعليم  وأستاد  القانونية  العلوم  في  العالي  للتعليم  أستادنن   -  «

»العالي بإحدى كليات الشريعة؛

» - نقيب إحدى هيئات املحامين.

»نتم اقتراح رئيس اللجنة واملستشارين بمحكمة النقض من قبل 

»املجلس األعلى للسلطة القضائية.

»يعين رئيس اللجنة ................................................................ العدل.

»ويعين وفق ............................................................. اللجنة.

دوي  من  بأشخاص  الضرورة،  عند  تستعين،  أن  للجنة  »ويمكن 

»االختصاص، يعينون بقرار لوزير العدل.«

يظام)م6ظفي)لإلدلرلت)لاوامة
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»املادة 5. - تتألف لجنة الحراسة من :

» - رئيس قسم القضاة، رئيسا ؛

»- رئيس مصلحة املباريات والتوظيف؛

» - رئيس مصلحة تدبير الوضعية اإلدارية للقضاة ؛

» - رئيس مصلحة حركية القضاة.

» يعين ........................................................ العدل.«

أربعة  وعلى  أولي  انتقائي  اختبار  على  املباراة  تشتمل   -.  6 »املادة 

»اختبارات كتابية وثالثة اختبارات شفوية.«

»املادة I -. 7. - يشتمل االختبار االنتقائي األولي على أسئلة وأجوبة 

الصلة  دات  ومواضيع  قضانا  حول   )Q.C.M( اختيارات  عدة  »من 

»بمنظومة العدالة، تستغرق مدة اإلجابة عنها ساعتين.

»نؤهل الجتياز االختبارات الكتابية والشفوية املترشحون الذنن 

»اجتازوا بنجاح االختبار االنتقائي األولي.

االنتقائي  االختبار  اجتياز  كيفيات  العدل،  لوزير  بقرار  »تحدد، 

»األولي واملعانير املعتمدة لتحدند الناجحين فيه. 

» II. - تشتمل االختبارات الكتابية على :

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

)الباقي بدون تغيير(

»املادة 8. - توضع .................................................................. رقم ...(.

»تصحح كل ورقة اختبار من قبل مصححين اثنين، أحدهما عضو 

»في اللجنة وتمنح عن كل اختبار درجة من 0 إلى 20.»

»املادة 9.- نضع ...............، نختارهما ويدرجهما في بطاقة .............. 

»وتوقيعه.

»تسلم البطاقة ............... قبل االختبار االنتقائي األولي وكذا قبل 

»االختبار األول من االختبارات الكتابية.«

»نجب أال تحمل ....................................................

)الباقي بدون تغيير(

الكتابية  االختبارات  تصحيح  بعد  اللجنة،  تجمع   -.11 »املادة 

»وتنقيطها، ............ درجة.

»تعتبر ...................................................من 20.

»ال نكشف .................................. املذكور.«

بجميع املترشحين  علم  إلى  االختبارات  نتائج  تبلغ   -  .12  »املادة 

».................................. القضاء.«

»املادة 13. - تشتمل االختبارات الشفوية على :

» 1 - محادثة ................................................ )املعامل 1( ؛

» 2 - سؤال ................................................. )املعامل 2( ؛

» 3 - سؤال ......................................... الكتابي )املعامل 2(.

»غير أنه ............................................. املسؤولية اإلدارية ؛

»وتمنح .................................................... من 0 إلى 20.

»وتعتبر .................................................... عن 5 من 20.

مع  للمترشحين،   ................. األسئلة  طرح  ممتحنين  ثالثة  »نتولى 

»مراعاة التقييم النف�ضي للمترشح خالل هذه االختبارات.

»وتحدد ................................................ في 1 و 2 و 3 أعاله.«

واالختبارات  األولي  االنتقائي  االختبار  برنامج  نحدد   -.14 »املادة 

»الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.«

درجة   160 عن  نقل   ..................................... ندرج  ال   -.15 »املادة 

»............ والشفوية.«

 املادة الثانية

الذكر  السالف  املرسوم  من   2 املادة  مقتضيات  تنسخ 

رقم 2.05.178.

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ننشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 

وزير العدل.

وحرر بالرباط في 6 دي القعدة 1443 )6 نونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش. 

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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وزارة الصحة والحمانة االجتماعية

بتاريخ) (2.06.623 رقم) لملرس6م) بتتم م) ()(6(( أبريل) ((8( و  6  رمضان) من) ((( في) صادر) (2.22.233 رقم) مرس6م)

لملنجز ) علملذلعمة) لإلازلم ة) عللخذمة) للحرلسة) عن) لاتو6يضات) بشأن) ()(667 أبريل) )و6)  6 (8 لألعل) رب ع) من) (( 

باملؤسسات)لاصح ة)لاتابوة)ا6زلر )لاصحة)عالمرلكز)لالستشفائ ة)للجامو ة.

رئيس الحكومة،

عن  التعويضات  بشأن   )2007 أبريل   13(  1428 األول  ربيع  من   24 في  الصادر   2.06.623 رقم  املرسوم  على  االطالع  بعد 

الحراسة والخدمة اإللزامية واملداومة املنجزة باملؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز االستشفائية الجامعية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 12 من رمضان 1443 )14 أبريل 2022(،

رسم ما نلي :

املادة األولى

 1428 األول  ربيع  من   24 في  الصادر   2.06.623 رقم  أعاله  إليه  املشار  باملرسوم  املرفق  الجدول  التالي،  النحو  على  نتمم، 

)13 أبريل 2007( :
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املادة الثانية. - يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ننشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحمانة االجتماعية والوزير املنتدب 

لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باإلنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، كل 

واحد منهم فيما نخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحمانة االجتماعية،

اإلمضاء : .خالد انت طالب.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : .فوزي لقجع.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : .غيتة مزور.

«

«
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

قرلر)ا6زير)لاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)علالبتكار)رقم)950.22)صادر)في)8))من)شوبان)و  6 )6و)مارس)))6)()بتغ ير)عتتم م)

قرلر)لا6زير)لملنتذب)اذى)عزير)لاترب ة)لا6طن ة)علاتك6ين)لملنهي)علاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي،)لملكلف)بااتول م)لاوالي)

علابحث)لاولمي)رقم)2518.21)بتاريخ))6)من)صفر)و  6 )6))سبتمبر)6)6)()بتو ين)ممثلي)لإلدلر )علمل6ظفين)في)لالجان)

 لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م6ظفي)عزلر )لاترب ة)لا6طن ة)علاتك6ين)لملنهي)علاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)-

قطاع)لاتول م)لاوالي)علابحث)لاولمي)-.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

بالتعليم  املكلف  العلمي،  العالي والبحث  املنهي والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  املنتدب لدى وزير  الوزير  بناء على قرار 

في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 سبتمبر   20(  1443 صفر  من   12 في  الصادر   2518.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي 

 اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي -

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي - ،

املساعدنن  إطار  إزاء  املختصة   22 املتساوية األعضاء رقم  اإلدارية  اللجنة  في  املوظفين  انتخاب ممثلي  نتائج  وعلى محضر 

اإلداريين بتاريخ 26 أكتوبر 2021، 

قرر ما نلي :

املادة األولى 

تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات املادة األولى من قرار الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

1443 12 من صفر  2518.21 الصادر في   العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي املشار إليه أعاله رقم 

)20 سبتمبر 2021( :

»املادة األولى. - يعين .....................................................................................................................................، كما نلي :

»أوال : اإلدارة املركزية بالرباط

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

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

»ثانيا : جامعة محمد الخامس بالرباط

لاذرجةلإلطار)أع)لألطررقم)لالجنة
ممثل6)لمل6لظفينممثل6)لإلدلر 

لان6لبلارسم 6نلان6لبلارسم 6ن

21........................................................................................................................................................................................................................

22
املساعدون

اإلداريون

املساعدون اإلداريون من الدرجة األولى.

املساعدون اإلداريون من الدرجة الثانية.

املساعدون اإلداريون من الدرجة الثالثة.

طارق الوطا�ضي

عمر املرابط

مصطفى بوعويدة

لحسن نوسفي

أحمد الرامي

سعيد حجي

خالد مرغل

مليكة املنيني

عبد العزيز الخياري

عبد الحفيظ الزعراطي

محمد بيكراوي

فوزية منتصر

23........................................................................................................................................................................................................................

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

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

......................................................................................... «
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»سابعا : جامعة الحسن األول بسطات

لاذرجةلإلطار)أع)لألطررقم)لالجنة
ممثل6)لمل6لظفينممثل6)لإلدلر 

لان6لبلارسم 6نلان6لبلارسم 6ن

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

املتصرفون83

املتصرفون من الدرجة األولى.

املتصرفون من الدرجة الثانية.

املتصرفون من الدرجة الثالثة.

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

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

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

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

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

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

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

عبد العالي حو�ضي

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

»ثامنا : جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية. - ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1443 )31 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

قرلر)ا6زير)لاشباب)علاث افة)علات6لصل)رقم)1195.22)صادر)في)و))من)رمضان)و  6 )5))أبريل)))6)()بتو ين)ممثلي)لإلدلر )

علات6لصل) علاث افة) لاشباب) عزلر ) م6ظفي) إزلء) لملختصة) لملركزية) لألعضاء) لملتساعية) لإلدلرية) لالجان) في) علمل6ظفين)

-)قطاع)لاشباب)-.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبرانر 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2285.21 الصادر في 3 محرم 1443 )12 أغسطس 2021( بإحداث وتأليف 

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة - ؛

وعلى محاضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 2 سبتمبر 2021،

قرر ما نلي :

املادة األولى

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين، الرسميون والنواب، في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي 

وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب -، كما نلي :
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املادة الثانية. - ننشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1443 )25 أبريل 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

جة)لاثااثة
لاذر

جة)لألعلى
ن)لاذر

م

جة)لاثااثة
ن)لاذر

م
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املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

))6)()بتغ ير)قرلر)رئيس)للحك6مة)رقم)3.72.21)بتاريخ و  6 )))ماي) 5)ش6لل) في)  قرلر)ارئيس)للحك6مة)رقم)3.23.22)صادر)

6و)من)محرم)و  6 )8)سبتمبر)6)6)()بتو ين)ممثلي)لإلدرل )علمل6ظفين)في)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)

إزلء)م6ظفي)لملنذعب ة)لاوامة)إلدلر )لاسج6ن)عإعاد )لإلدماج.

رئيس الحكومة،

 بناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.72.21 الصادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين

في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ؛

وباقتراح من املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

قرر ما نلي :

املادة األولى 

 تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة األولى من قرار رئيس الحكومة املشار إليه أعاله رقم 3.72.21 الصادر في 30 من محرم 1443

)8 سبتمبر 2021( :

»املادة األولى - يعين ...............................................................................................، كما نلي :

لاذرجةلإلطار)/)لألطررقم)لالجنة
ممثل6)لمل6ظفينممثل6)لإلدلر 

لان6لبلارسم 6نلان6لبلارسم 6ن

مراقب مربي1
مراقب مربي

مراقب مربي ممتاز

بدون تغييربدون تغييررشيد النزيعيحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرعبد املومن عبارةعبد الرحيم الرحوتي

بدون تغييربدون تغييرعمر اليخلوفيعادل مبشور

بدون تغييربدون تغييرمحمد العظيميعز الدنن شفيق

ضابط مربي2
ضابط مربي

ضابط مربي ممتاز

بدون تغييربدون تغييرعزيز الزدكيحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرفاتن الفضاليعبد هللا الضريف

بدون تغييربدون تغييربدر الكداراملاحي بن عبد الرحمان

بدون تغييربدون تغييرمحمد ولجيعز الدنن شفيق

قائد مربي3
قائد مربي

قائد مربي ممتاز

بدون تغييربدون تغييرعزيز الزدكيحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرفاتن الفضاليعبد هللا الضريف

بدون تغييربدون تغييربدر الكداراملاحي بن عبد الرحمان

بدون تغييربدون تغييرمحمد ولجيعز الدنن شفيق

مراقب عام للسجونمراقب عام للسجون4

بدون تغييربدون تغييراملاحي بن عبد الرحمانحسن داهي

بدون تغييربدون تغييررشيد النزيعيعبد هللا الضريف

بدون تغييربدون تغييرعز الدنن شفيقعبد الرحيم الرحوتي

التقنيون واملحررون5

تقني من الدرجة األولى

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر من الدرجة األولى

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

بدون تغييربدون تغييرعزيز الزدكيحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرفريدة تيشوتعبد الرحيم الرحوتي

بدون تغييربدون تغييرسعاد مباركرضوان كوتة
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6
املساعدون اإلداريون

املساعدون التقنيون

مساعد إداري من الدرجة املمتازة

مساعد إداري من الدرجة األولى

مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة املمتازة

مساعد تقني من الدرجة األولى

مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

بدون تغييربدون تغييركوتة رضوانحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرميساء ساجيعبد هللا الضريف

7
مهندس رئيس

ومهندس معماري رئيس

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

بدون تغييربدون تغييرمحمد بوشهرحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرنسيبة الفا�ضي فهريعبد هللا الضريف

8
مهندسو الدولة

واملهندسون املعماريون

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس معماري من الدرجة املمتازة

مهندس معماري من الدرجة األولى

بدون تغييربدون تغييرمحمد بوشهرحسن داهي

بدون تغييربدون تغييررشيد زاننعبد هللا الضريف

9
األطباء والصيادلة

وأطباء األسنان

طبيب خارج الدرجة

طبيب من الدرجة االستثنائية

طبيب من الدرجة املمتازة

طبيب من الدرجة األولى

طبيب أسنان خارج الدرجة

طبيب أسنان من الدرجة االستثنائية

طبيب أسنان من الدرجة املمتازة

طبيب أسنان من الدرجة األولى

صيدلي خارج الدرجة

صيدلي من الدرجة االستثنائية

صيدلي من الدرجة املمتازة

صيدلي من الدرجة األولى

بدون تغييربدون تغييرعبد هللا الضريفحسن داهي

بدون تغييربدون تغييرمنى الرجراجيعبد الرحيم الرحوتي

بدون تغييربدون تغييرعادل بنجلونتوفيق ابطال

10
املتصرفون

وأساتذة التكوين املنهي

متصرف من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

أستاد من الدرجة األولى

أستاد من الدرجة الثانية

أستاد من الدرجة الثالثة

بدون تغييربدون تغييرفريدة تيشوتحسن داهي

بدون تغييربدون تغييركوثر الر غايعبد الرحيم الرحوتي

املادة الثانية .- ننشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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إعاليات)عبالغات

لملوماريين) لملهنذسين) اه ئة) لا6طني) لملجلس) ارئيس) تأدنبي) قرلر)

رقم)1109.22)صادر)في)))جمادى)لألعلى)و  6 )7)ديسمبر)6)6)) 

لا ا�ضي)بت6ق ف)لملهنذس)لملوماري)لاس ذ)عز)لاذنن)لاشهذي)

من) لملنع) مع) يافذ ،) أشهر) ()(( ستة) ملذ ) مهنته) مزلعاة) عن)

عض6ية)لملجلس)للجه6ي)اه ئة)لملهنذسين)لملوماريين)لا6طن ة)

لجهة)فاس)-)مكناس،)منط ة)مكناس)ملذ )ست)))()سن6لت.

رئيس املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين،

بناء على املواد 71 و 73 و 74 و 77 و 78 و 79 و 82 و 97 و 98 و 99 

و 100 و 101 من القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة 

املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه 

 1414 األول  ربيع  من   22 بتاريخ   1.92.122 رقم  الشريف  الظهير 

)10 سبتمبر 1993( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار  التأدنبي الصادر عن  املجلس الجهوي لهيئة املهندسين 

املعماريين الوطنية لجهة فاس - مكناس، منطقة مكناس، تحت رقم 

09 بتاريخ 21 فبرانر 2019 ؛

املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  طلب  وعلى 

املقدم  مكناس،  منطقة  مكناس،   - فاس  لجهة  الوطنية  املعماريين 

داخل األجل القانوني ؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا 

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأدنبية،

قرر ما نلي :

املادة األولى 

الهندسة  مهنة  ممارسة  عن  الشهدي  عز الدنن  السيد  نوقف 

املجلس  عضوية  من  املنع  مع  نافذة  أشهر   )6( ستة  ملدة  املعمارية 

الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست )6( سنوات.

املادة الثانية

أعاله  األولى  املادة  في  املذكورة  التأدنبية  العقوبة  مفعول  يسري 

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بتاريخ 2 جمادى األولى 1443 )7 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : بنعبد هللا شكيب.


