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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

يص9ص)عامة

ع ذ)تم9يل)مبرم)بين)لململكة)لملغرب ة)علابنك)لألعرعبي)االستثمار.

مرسوم رقم 2.22.296 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( باملوافقة 
وخمسمائة  مليون  وإثنين  مائة  بمبلغ   86851 رقم  التمويل  عقد  على 
بين   2021 14 ديسمبر  بتاريخ  املبرم  أورو(،   102.500.000( أورو  ألف 
برنامج  لتمويل  يرصد  لالستثمار،  األوروبي  والبنك  املغربية  اململكة 
3522»التمدرس بالعالم القروي«.................................................................... 

لاذعلي)اإلنشاء) بين)لململكة)لملغرب ة)علابنك) لتفاق)قرض)مبرم)
علاتومير.

مرسوم رقم 2.22.347 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( باملوافقة 
على اتفاق القرض رقم MA-9317 بمبلغ ثالثمائة وستة وثمانين مليونا 
 2022 23 مارس  بتاريخ  املبرم  )386.200.000 أورو(،  أورو  ومئتي ألف 
بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بخصوص برنامج 
3522تحسين أداء القطاع العام )النجاعة(..................................................... 

لاتم9يل)لاتواعني.

مرســوم رقم 2.21.158 صادر في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022( بتطبيق 

3523القانون رقم 15.18 املتعلق بالتمويل التعاوني....................................... 

للخذمات) قائمة) (- ط ك.) طنجة) لاصناعي) لاتسريع) منط ة)

لملرتبطة)باألعمال)لملرخص)إقامتها.

قرار مشترك لوزيرة االقتصاد واملالية ووزير الصناعة والتجارة رقم 1114.22 

قائمة  بتحديد   )2022 أبريل   14(  1443 رمضان  من   12 في  صادر 

الخدمات املرتبطة باألعمال املرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي 

3527طنجة طيك.............................................................................................. 

مذعية)لاشغل.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

رقم 1135.22 صادر في 16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022( بتعيين 

3528هيئة مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها. 
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يص9ص)خاصة

لملصادقة)على)عمل ات)تحذنذ)أقسام)تابوة)ألمالك)غاب9ية.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   2.22.320 رقم  مرسوم 
باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »املحجرة« التابع للملك الغابوي 
املسمى »ورغى الوسطى« الواقع بتراب جماعتي تافرانت وتابودة بإقليم 
 ..................................................................................................... 3529تاونات.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   2.22.321 رقم  مرسوم 
الغابوي  للملك  التابع  »جواح«  قسم  تحــديد  عمليات  على  باملصادقة 
 .................... 3529املسمى »ڴيڴو« الواقع بتراب جماعة املرس بإقليم بوملان.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   2.22.322 رقم  مرسوم 
باملصادقة على عمليات تحــديد امللك الغابوي املسمى »تالل رسموكة« 
 ......................................... 3530الواقع بتراب جماعة رسموكة بإقليم تيزنيت.

مرسوم رقم 2.22.323 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( باملصادقة 
على عمليات تحــديد امللك الغابوي املسمى »تالل إصوح« الواقع بتراب 
 ..................................................................... 3531جماعة أكلو بإقليم تيزنيت.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   2.22.324 رقم  مرسوم 
باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »بوغنجة« التابع للملك الغابوي 
3531املسمى »تزنيت« الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت...................... 

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   2.22.325 رقم  مرسوم 
الغابوي  للملك  التابع  »بوشتي«  قسم  تحــديد  عمليات  على  باملصادقة 
3532املسمى »تزنيت« الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت...................... 

مرسوم رقم 2.22.326 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( باملصادقة 
و 2«  »رقم 1  مقطعين  من  املكون  »موانو«  قسم  تحــديد  عمليات  على 
التابع للملك الغابوي املسمى »تزنيت« الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم 
 ..................................................................................................... 3533تيزنيت.

مساهمة) شركة) إحذلث) في) باملساهمة) إدن) (- »م ذز«.) شركة)
.»Agropole du Loukkos«(تسمى

يؤدن   )2022 1443 )24 ماي  23 من شوال  في  2.22.360 صادر  مرسوم رقم 
تسمى  مساهمة  شركة  إحداث  في  باملساهمة  »ميدز«  لشركة  بموجبه 
 .................................................................... .»Agropole du Loukkos«3533

إقل م)برش ذ.)-)يزع)ملك ة)قطع)أرض ة.

مرسوم رقم 2.22.363 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( بإعالن 
على   0+034 ن.ك  عند  علوي  ممر  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
برشيد  بإقليم  مليل  وتيط  برشيد  بين  الرابط  السيار  الطريق  مستوى 
3534وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.................................... 

عمااة)سال.)-)يزع)ملك ة)قطع)أرض ة.

مرسوم رقم 2.22.365 صادر في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( بإعالن أن 
املتجولين بجماعة  الباعة  بإحداث مركز إليواء  العامة تق�ضي  املنفعة 
 ..... 3541سال بعمالة سال وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.22.366 صادر في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022( بإعالن 
بطانة  بمقاطعة  »خروبة«  سوق   بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع  سال  بعمالة  سال  بجماعة 
3542لهذا الغرض............................................................................................. 

لإلعذلد) لمت از) منح) (- ط ك.) طنجة) لاصناعي) لاتسريع) منط ة)
علإلدلر )اشركة)ته ئة)طنجة)ط ك.

مرسوم رقم 2.22.399 صادر في 2 دي القعدة 1443 )2 يونيو 2022( باملوافقة 
على منح شركة تهيئة طنجة طيك امتياز إعداد وإدارة منطقة التسريع 
3544الصناعي طنجة طيك. ..............................................................................

تو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف.

 1443 رمضان  من   16 في  صادر   3.24.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قـــرار 
 ..................................... 3545)18 أبريل 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف

قرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 1292.22 صادر في 2 رمضان 1443 
3546)4 أبريل 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم............ 

 1443 رمضان   3 في  صادر   1270.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 
3553)5 أبريل 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه...................... 

 1443 رمضان   3 في  صادر   1271.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 
3553)5 أبريل 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه...................... 

 1443 رمضان   3 في  صادر   1272.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 
3554)5 أبريل 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه...................... 

في  صادر   1288.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2022 أبريل   5(  1443 رمضان   3
3555ونواب عنهم.............................................................................................. 

تف9يض)لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

 1443 شعبان   7 في  صادر   1274.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3924.21 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   10( 
3557األول 1443 )21 أكتوبر 2021(  بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

 1443 شعبان   7 في  صادر   1310.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
)10 مارس 2022( بتغيير القرار رقم 3650.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
3557)21 أكتوبر 2021(  بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.................... 

 1443 شوال   5 في  صادر   1311.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
)6 ماي 2022( بتغيير القرار رقم 3302.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
3558)21 أكتوبر 2021(  بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
 )2022 أبريل   25(  1443 رمضان  من   23 في  صادر   1306.22 رقم 
 ................................................................................... 3558بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 أبريل   25(  1443 رمضان  من   23 في  صادر   1307.22 رقم 
 ........................................ 3558بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
 )2022 أبريل   25(  1443 رمضان  من   23 في  صادر   1308.22 رقم 
 ................................................................................... 3559بتفويض اإلمضاء.

 1443 23 من رمضان  في  1312.22 صادر  قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 
3560)25 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

1233.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3561املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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1234.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3562املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1235.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3562املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1236.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3563املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1237.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3563املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1238.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3564املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1239.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3564املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1240.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3565املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1241.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3565املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1242.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3566املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1243.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3566املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

1244.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر 
3567املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

في  صادر   1253.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2284.02 رقم  القرار  2022(بتتميم  أبريل   29(  1443 رمضان  من   27
2003( بتحديد الئحة  1423 )17 يناير  14 من دي القعدة  الصادر في 
3567الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة..................................... 

في  صادر   1286.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
305.03 الصادر في  2022( بتتميم القرار رقم  1443 )6 ماي  5 شوال 
2003( بتحديد الئحة الشهادات التي  1424 )25 مارس  21 من محرم 
3568تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان................................................. 

1367.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 3568بين الشهادات.

1368.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 3569بين الشهادات.

1369.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3569بين الشهادات.

1370.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3570بين الشهادات.

1371.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3570بين الشهادات.

1373.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

صادر في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3571بين الشهادات.

لإلدن)بممارسة)لاهنذسة)لملومارية.

 1443 شوال  من   16 في  صادر   1359.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 ماي   17(

3571الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شوال  من   16 في  صادر   1360.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 ماي   17(

3571الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شوال  من   16 في  صادر   1361.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 ماي   17(

3572الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شوال  من   16 في  صادر   1362.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 ماي   17(

3572الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شوال  من   16 في  صادر   1363.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلدن   )2022 ماي   17(

3572الهندسة املعمارية ................................................................................... 

إقل م)أزيالل.)-))إقرلر)مخطط)تنم ة)لاكتلة)لاومرلي ة)لا رعية)
ازلعية)أحنصال.

قرار لوالـي جهـة بني مالل - خنيفرة رقم 1273.22 صادر في 27 من رمضان 1443 

)29 أبريل 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم أزيالل بإقرار مخطط 

3572تنمية الكتلة العمرانية القروية لزاوية أحنصال..................................... 

ح 9ق) دعي) الئحة) على) لملصادقة) (- سل مان.) س ذي) إقل م)
جماعة)سالا ة.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6958 بتاريخ 21 جمادى اآلخرة 1442 

 ...................................................................................... 3573)4 فبراير 2021(

لملحكمة)لاذست9رية

3575قرار رقم 181.22 م.إ صادر في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(................ 

3575قرار رقم 182.22 م.إ صادر في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(................ 
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مرس9م)رقم)6)).)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

عإثنين) مائة) بمبلغ) (86859 رقم) لاتم9يل) ع ذ) على) لف ة) بامل9

لملبرم) أعرع(،) (99(.599.999( أعرع) أاف) عخمسمائة) مل 9ن)

بتاريخ) 9)ديسمبر)9)9))بين)لململكة)لملغرب ة)علابنك)لألعرعبي)

االستثمار،)نرصذ)اتم9يل)بريامج)»لاتمذرس)بااواام)لا رعي«.

رئيس الحكومة،

بناء على املادة 36 من قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021 

جمادى  فاتح  بتاريخ   1.20.90 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( ؛

 وعلى البند I بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81

ربيع  5 بتاريخ   1.81.425 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

األول 1402 )فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، املكلف 

بامليزانية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

مليون  وإثنين  مائة  بمبلغ   86851 رقم  التمويل  عقد  على  يوافق 

هذا  بأصل  امللحق  أورو(،   102.500.000( أورو  ألف  وخمسمائة 

املرسوم واملبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بين اململكة املغربية والبنك 

بالعالم  »التمدرس  برنامج  لتمويل  يرصد  لالستثمار،  األوروبي 

القروي«.

املادة الثانية

املكلف  واملالية،  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

بامليزانية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية،

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

مرس9م)رقم)7 و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

بمبلغ)ثالثمائة) (9317-MA(لا رض)رقم لتفاق) لف ة)على) بامل9

عستة)عثمايين)مل 9يا)عمئتي)أاف)أعرع))99.999).86و)أعرع(،)

علابنك) لملغرب ة) لململكة) بين) ((9(( مارس) و)) بتاريخ) لملبرم)

أدلء) تحسين) بريامج) بخص9ص) علاتومير،) اإلنشاء) لاذعلي)

لا طاع)لاوام))لانجاعة(.

رئيس الحكومة،

الصادر   2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى األولى 1443  

)10 ديسمبر 2021(، وال سيما املادة 37 منه ؛

 وعلى البند I بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81

ربيع  5 بتاريخ   1.81.425 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

األول 1402 )فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، املكلف 

بامليزانية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

وستة  ثالثمائة  بمبلغ   9317-MA رقم  القرض  اتفاق  على  يوافق 

وثمانين مليونا ومئتي ألف أورو )386.200.000 أورو(، امللحق بأصل 

املغربية  اململكة  بين   2022 مارس   23 بتاريخ  واملبرم  املرسوم،  هذا 

أداء  تحسين  برنامج  بخصوص  والتعمير،  لإلنشاء  الدولي  والبنك 

القطاع العام )النجاعة(.

املادة الثانية

املكلف  واملالية،  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

بامليزانية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022( 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية،

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

يص9ص)عامة
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مرســ9م)رقم)9.958).))صادر)في)9و)من)ش9لل)و  9 )9و)ماي)))9)) 

بتطب ق)لا اي9ن)رقم)95.98)لملتولق)بااتم9يل)لاتواعني

رئيس الحكومة،

التعاوني، الصادر  بالتمويل  15.18 املتعلق  القانون رقم  بناء على 

 1442 رجب   10 بتاريخ   1.21.24 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)22 فبراير 2021( وال سيما املواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 18 و 33 و 42 

و 43 و 61 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 18 من شوال 1443 

)19 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

الباب األول

يظام)لملستثمر)لملسايذ

املادة األولى

بالتمويل  15.18 املتعلق  القانون رقم  2 من  تطبيقا ألحكام املادة 

في  عضوا  يكون  داتي  شخص  كل  مساندا  مستثمرا  يعتبر  التعاوني، 

الحكومية  السلطة  لدى  بها  مصرح  املساندين  للمستثمرين  شبكة 

املكلفة باملالية، بعد استطالع رأي اللجنة املحدثة بموجب املادة 4 من 

هذا املرسوم.

املادة 2

من أجل املساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني املنصوص 

األشخاص  على  يجب   ،15.18 رقم  الذكر  السالف  القانون  في  عليها 

أن  املساند  املستثمر  نظام  من  االستفادة  في  الراغبين  الذاتيين 

يستجيبوا، على األقل، ألحد الشروط الثالثة التالية :

مالية، كما هي معرفة  أدوات  أو عدة  أداة  • حيازة محفظة تشمل 

إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  من   2 املادة  في 

والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات  االكتتاب 

التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1443 

 )300.000( ألف  ثالثمائة  قيمتها  تفوق   ،)2012 ديسمبر   28(

درهم ؛

كل  مبلغ  يفوق  بأدوات مالية  متعلقة  مالية  عمليات  عدة  إنجاز   •

املساهمة  بواسطة  أو  درهم،   )100.000( ألف  مائة  منها  واحدة 

في رأسمال شركات ال تدعو الجمهور إلى االكتتاب، ودلك بمعدل 

عملية واحدة على األقل في السنة خالل السنوات الثالث السابقة 

لطلب االنخراط في شبكة املستثمرين املساندين ؛

إليها  • شغل منصب منهي يتطلب معرفة أنواع االستثمارات املشار 

في البندين أعاله، ملدة سنة على األقل، وال سيما في القطاع املالي 

ريادة  أو  اإلرشاد  أو  الرأسمال  في  االستثمار  أو  البنكي  كالقطاع 

املشاريع وتدبير املقاوالت.

يكون  أن  يجب  أعاله،  املذكورة  الثالثة  الشروط  أحد  على  عالوة 

بها مصرح  مساندين  مستثمرين  شبكة  في  عضوا  املساند   املستثمر 

كما هي معرفة في املادة 3 أدناه.

املادة 3

يتم إنشاء شبكات املستثمرين املساندين في شكل جمعيات تحدث 

وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 

تأسيس  حق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15(  1378 األولى  جمادى   3 في 

ألحد  يستجيبوا  أن  الشبكات  هذه  أعضاء  على  ويجب  الجمعيات. 

الشروط الثالثة املحددة في املادة 2 أعاله.

املساندين املستثمرين  بشبكة  التصريح  طلب  ملف  إيداع   يتم 

لدى كتابة اللجنة املحدثة بموجب املادة 4 بعده. ويجوز كذلك إيداع 

امللف بطريقة إلكترونية.

يثبت إيداع امللف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية.

للوزير  بقرار  إيداعه  وكيفية  التصريح  ملف  مشتمالت  تحدد 

املكلف باملالية.

املادة 4

إليها  يشار  استشارية  لجنة  باملالية،  املكلفة  الوزارة  لدى  تحدث 

شبكات  تصريح  طلبات  بشأن  رأيها  بإبداء  تكلف  »اللجنة«،  ب  بعده 

املستثمرين املساندين وقيدها في الالئحة املنصوص عليها في املادة 14 

أدناه، وكذا سحبها من هذه الالئحة.

املادة 5

املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  اثنين  ممثلين  من  اللجنة  تتألف 

اللجنة، وممثال عن بنك املغرب وممثال  باملالية يتولى أحدهما رئاسة 

عن الهيئة املغربية لسوق الرساميل.

في  فائدة  يرى  آخر  شخص  كل  يدعو  أن  اللجنة  لرئيس  يجوز 

حضوره ألعمال اللجنة.

في حالة غياب أو عدم تمكن عضو من أعضاء اللجنة من حضور 

اجتماعاتها، يحل محله نائبه.

يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة التابعين لها.
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املادة 6

املخصصة  اللجنة  اجتماعات  أعمال  جدول  اللجنة  رئيس  يحدد 
 )15( عشر  خمسة  أعضائها  ويدعو  بمهامها  املتعلقة  القضايا  لجميع 
يوما على األقل من تاريخ االجتماع املزمع عقده. ترفق الدعوة بجدول 
هذا  في  املسجلة  بالنقاط  املرتبطة  الوثائق  وكذا  االجتماع  أعمال 

الجدول.

من  بدعوة  فورا  اللجنة  تجتمع  االستعجال،  حالة  وفي  أنه،  غير 
رئيسها.

على  أعضاء   )3( ثالثة  حضر  إدا  صحيحة  اللجنة  مداوالت  تعتبر 
الحاضرين بأغلبية األعضاء  آراءها  وتبدي  ينوب عنهم،  أو من   األقل 

أو من ينوب عنهم. وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون 
فيه الرئيس.

املادة 7

التي  اللجنة يتضمن اآلراء  يحرر محضر عقب كل اجتماع تعقده 
األعضاء  وباقي  الرئيس  طرف  من  جلسته  في  املحضر  يوقع  أصدرتها. 

الحاضرين أو من ينوب عنهم.

املادة 8

الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  اللجنة  كتابة  مهام  تتولى 
التابعة للسلطة الحكومية املكلفة باملالية. ولهذا الغرض تتكلف، على 

الخصوص بما يلي :

• تسلم ملفات طلبات التصريح بشبكات املستثمرين املساندين ؛

املساندين  املستثمرين  شبكات  بقيد  املتعلقة  املقررات  إعداد   •
في  لنشرها  ودلك  أدناه   14 املادة  في  عليها  املنصوص  الالئحة  في 

الجريدة الرسمية وعلى املوقع اإللكتروني للوزارة املكلفة باملالية ؛

• إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة 
للموافقة عليه ؛

• مسك ورقة حضور األعضاء الجتماعات اللجنة ؛

• توجيه دعوات الحضور ألعضاء اللجنة ؛

• إعداد مذكرة موجزة حول امللفات املزمع دراستها خالل اجتماعات 
اللجنة ؛

• إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

املادة 9

باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  وتحيله  رأيها  اللجنة  تبدي 
داخل أجل خمسة وعشرون )25( يوما من أيام العمل ودلك ابتداء من 
تاريخ توصل كتابة هذه اللجنة بامللف الكامل املتعلق بطلب التصريح 

املنصوص عليه في املادة 3 أعاله.

لدراسة  ضرورية  إضافية  وثائق  أو  معلومات  طلب  كل  يوقف 

امللف، األجل املنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله.

طلب  بخصوص  قراره  يمثله  من  أو  باملالية  املكلف  الوزير  يبلغ 

اإلشعار  مع  مضمونة  برسالة  الطلب  صاحبة  للشبكة  التصريح 

بالتوصل، وعند االقتضاء، يقوم بقيدها في الئحة شبكات املستثمرين 

املساندين املصرح بها.

وأن  معلال  املتخذ  القرار  يكون  أن  يجب  الطلب،  رفض  حالة  في 

يبلغ به صاحب الطلب وفق نفس الشكليات املنصوص عليها في الفقرة 

الثالثة أعاله.

املادة 10

يجب على شبكة املستثمرين املساندين املصرح بها أن تخبر فورا 

على  تم  التي  العناصر  على  يطرأ  تغيير  بكل  باملالية،  املكلفة  الوزارة 

أساسها قيدها في الئحة شبكات املستثمرين املساندين.

املادة 11

املساندين  املستثمرين  شبكة  مطالبة  في  بحقها  اللجنة  تحتفظ 

املصرح بها، في أي وقت، بموافاتها بالوثائق التي تثبت استيفاء أعضائها 

للشروط املنصوص عليها في املادة 2 أعاله.

املادة 12

املنصوص  الالئحة  من  املساندين  املستثمرين  شبكة  سحب  يتم 

عليها في املادة 14 أدناه، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية، بعد 

استطالع رأي اللجنة، إما بطلب من الشبكة املعنية باألمر أو في حالة 

والتي  أعاله   3 املادة  في  إليها  املشار  الشروط  تستوفي  الشبكة  تعد  لم 

استيفائها  لعدم  وكذا  املذكورة،  الالئحة  في  قيدها  تم  أساسها  على 

ملقتضيات املادة 10 أعاله.

بقرار  املعنية  الشبكة  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبلغ 

السحب من الالئحة املذكورة برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل. 

ويجب أن يكون قرار السحب من الئحة شبكات املستثمرين املساندين 

معلال.

املادة 13

يجب على املترشح الذي وضع طلبا لالنخراط في شبكة مستثمرين 

مساندين أن يصرح تحت مسؤوليته أنه يستوفي الشروط املشار إليها 

الشبكة  في سجل تمسكه  2 أعاله، ودلك من أجل تسجيله،  املادة  في 

املذكورة. ولهذا الغرض، يجب على املترشح املذكور أن يعبأ استمارة 

تحدد عناصرها بقرار للوزير املكلف باملالية.
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املادة 14

يجب على شبكات املستثمرين املساندين املصرح بها أن توجه إلى 
السلطة الحكومية املكلفة باملالية تقريرا سنويا حول أنشطة الشبكة. 
تحدد البيانات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير بقرار للوزير 

املكلف باملالية.

الئحة  وتحيين  بنشر  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تقوم 
شبكات املستثمرين املساندين املصرح بها في الجريدة الرسمية وعلى 

املوقع اإللكتروني للوزارة املكلفة باملالية.

الباب الثاني

 شرعط)عك ف ات)ممارسة)لألنشطة)دلت)لاصلة
عتأسيس)شركات)لاتم9يل)لاتواعني

املادة 15

من   6 املادة  في  عليها  املنصوص  الصلة  دات  األنشطة  على  عالوة 
القانون السالف الذكر رقم 15.18، يجوز لشركات التمويل التعاوني 
ممارسة أنشطة أخرى دات الصلة. وتحدد قائمة وشروط وكيفيات 
ممارسة األنشطة دات الصلة بقرار للوزير املكلف باملالية باقتراح من 

بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

املادة 16

تطبيقا للبند 4 من املادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 
الرساميل،  لسوق  املغربية  الهيئة  ومن  املغرب  بنك  من  وباقتراح 
للضمانات  االستجابة  أجل  من  التعاوني،  التمويل  شركة  على  يجب 
نظامها  وأداء  والتقنية  البشرية  ومواردها  بتنظيمها  املتعلقة  الكافية 

املعلوماتي، أن تتوفر على :

• تنظيم وموارد الزمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية مالئم لتدبير 
املخاطر وتضارب املصالح وممارسة أنشطتها ؛

• موارد بشرية تمكنها من ممارسة األنشطة وإجراء املراقبات وإنجاز 
املساطر املقررة ؛

• نظام للمراقبة الداخلية يوصف في وثيقة موجزة وفقا للمادة 34 
من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ؛

األمنية  أو  العملياتية  الحوادث  مخاطر  وتدبير  لتوثيق  نظام   •
والتقليص منها ؛

• آليات الزمة لحماية وتأمين املعلومات وحفظها.

عالوة على الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على 
شركة التمويل التعاوني أن تستجيب للشروط وأن تتقيد بالكيفيات 
الرساميل،  لسوق  املغربية  والهيئة  املغرب  بنك  دوريات  في  املحددة 
القانون  من   7 املادة  من   4 للبند  تطبيقا  الصادرة  الحالة،  حسب 

السالف الذكر رقم 15.18.

املادة 17

تطبيقا للبند 6 من املادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، 

وباقتراح من بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل، يجب على 

مسيري شركة التمويل التعاوني :

 )3( ثالث  بعد  مسلمة  جامعية  شهادة  على  حاصلين  يكونوا  أن   •

سنوات من الدراسة على األقل، أو التوفر على تكوين منهي يالئم 

فئة نشاط التمويل التعاوني املستهدف ؛

ملدة الجمعوي  املجال  في  خبرة  أو  مهنية  خبرة  على  التوفر  أو   • 

التعاوني  التمويل  نشاط  بصنف  متعلقة  مناصب  في   )2( سنتين 

املستهدف. يجب أن تكتسب هذه الخبرة خالل السنوات الخمس 

التي سبقت توليهم املهمة بإدارة شركة التمويل التعاوني.

عالوة على الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على 

مسيري شركات التمويل التعاوني أن يستجيبوا للشروط والكيفيات 

الرساميل،  لسوق  املغربية  والهيئة  املغرب  بنك  دوريات  في  املحددة 

القانون  من   7 املادة  من   6 للبند  تطبيقا  الصادرة  الحالة،  حسب 

السالف الذكر رقم 15.18.

أن  التعاوني  التمويل  شركة  مسيري  على  يجب  الغرض،  ولهذا 

ومؤرخة  محينة  الذاتية  سيرهم  املختصة  املراقبة  لهيئة  يوجهوا 

وموقعة، وكذا الوثائق التي تثبت تكوينهم أو خبرتهم، ودلك للتأكد من 

مالءمة الكفاءات املهنية لهؤالء األشخاص الذاتيين مع األنشطة املزمع 

القيام بها.

املادة 18

ملقدمي  جزئيا  أو  كليا  تسند  أن  التعاوني  التمويل  لشركة  يمكن 

لجهة  اإلسناد  هذا  أن  طاملا  عملياتية،  وظيفة  أي  آخرين  خدمات 

الداخلية  باملراقبة  املتعلق  نظامها  جودة  على  سلبا  يؤثر  ال  خارجية 

واإلشراف الذي تخضع له.

تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف املسندة لجهة خارجية 

الهيئة  أو  املغرب  بنك  طرف  من  التعاوني  التمويل  شركة  قبل  من 

املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

املادة 19

يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات املادتين 16 و 17 من هذا املرسوم 

بقرار للوزير املكلف باملالية باقتراح من بنك املغرب والهيئة املغربية 

لسوق الرساميل.
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الباب الثالث

 ك ف ات)تطب ق)لمل9لد)و)ع)97)ع)98)ع)وو)ع)) )ع)و )ع)69
من)لا اي9ن)رقم)95.98)لملتولق)بااتم9يل)لاتواعني

الفرع األول

لملشاريع)لملم9اة)في)بلذ)أجنبي)أع)لملحرر )بومالت)أجنب ة

املادة 20

السالف  القانون  من   3 املادة  من  الثانية  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
15.18، تحدد شروط وكيفيات إنجاز املشاريع من خالل  الذكر رقم 
منصات التمويل التعاوني واملتواجدة في بلد أجنبي أو محررة بعمالت 

أجنبية بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفرع الثاني

 الئحة)لألنشطة)لملشرععة)علألشخاص)لالعتباريين)لملستثنين
من)عمل ات)لاتم9يل)لاتواعني

املادة 21

التمويل  عمليات  من  مستثناة  التالية  املشروعة  األنشطة  تعتبر 
التعاوني :

• األنشطة دات الطابع السيا�ضي أو الديني ؛

• نشاط االنعاش العقاري.

املادة 22

تحدد الئحة األشخاص االعتباريين املستثنين من عمليات التمويل 
التعاوني على النحو التالي :

• األحزاب السياسية كما هي معرفة في القانون التنظيمي رقم 29.11 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  السياسية  باألحزاب   املتعلق 

رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من دي القعدة 1432 )22 أكتوبر 2011(، 
كما تم تغييره وتتميمه ؛

معرفة  هي  كما  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات   •
والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  في 
املعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.193 
1436 )24 ديسمبر2014(، كما تم تغييره  بتاريخ فاتح ربيع األول 

وتتميمه ؛

 17.99 رقم  القانون  في  معرفة  هي  كما  التأمين  مؤسسات   •
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  التأمينات  بمدونة   املتعلق 
أكتوبر2002(،  3(  1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.238  رقم 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

• الشركات التي لم يتم تحرير رأسمالها بالكامل.

الفرع الثالث

مؤشر)لافشل

املادة 23

تطبيقا ألحكام الفقرة الخامسة من املادة 33 من القانون السالف 

الفشل  مؤشر  باحتساب  الخاصة  املعايير  تحدد   ،15.18 رقم  الذكر 

بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفرع الرابع

 للحذعد)لا ص9ى)المبااغ)لملجموة)علملساهمات

في)مشاريع)لاتم9يل)لاتواعني

املادة 24

تطبيقا ألحكام املادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، 

املشروع  نفس  لفائدة  جمعه  تم  الذي  املبلغ  يتجاوز  أن  ال يمكن 

املعروض على منصة للتمويل التعاوني ما يلي :

• ثالثة ماليين )3.000.000( درهم بالنسبة للمشاريع املعروضة على 

منصات التمويل التعاوني من فئة »القرض« ؛

املعروضة  للمشاريع  بالنسبة  درهم   )5.000.000( ماليين  خمسة   •

على منصات التمويل التعاوني من فئة »االستثمار« ؛

للمشاريع  بالنسبة  درهم   )450.000( ألف  وخمسون  أربعمائة   •

املعروضة على منصات التمويل التعاوني من فئة »التبرع«.

املادة 25

تطبيقا ألحكام املادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، 

نفس  يقدمها  التي  املساهمات  مختلف  مجموع  يتجاوز  أن  يمكن  ال 

الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتمويل التعاوني 

ما يلي :

• ثالثمائة ألف )300.000( درهم بالنسبة للمشاريع املعروضة على 

منصة التمويل التعاوني من فئة »القرض« ؛

املعروضة  للمشاريع  بالنسبة  درهم   )500.000( ألف  خمسمائة   •

على منصة التمويل التعاوني من فئة »االستثمار« ؛

للمشاريع  بالنسبة  درهم   )250.000( ألف  وخمسون  مائتان   •

املعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة »التبرع«.

الشخص  نفس  مساهمات  مختلف  مجموع  يتجاوز  أن  يمكن  ال 

الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مليون 

)1.000.000( درهم.
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املادة 26

املادتين  في  املنصوص عليها  للمبالغ  القصوى  الحدود  تغيير  يمكن 
24 و25 أعاله بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفرع الخامس

لاوم9اة)لاسن9ية)لملذف9عة)اه ئات)لملرلقبة)لملختصة

املادة 27

السالف  القانون  61 من  املادة  الثانية من  الفقرة  تطبيقا ألحكام 
الذكر رقم 15.18، تحدد نسبة العمولة السنوية وكيفيات احتسابها، 
املكلف  للوزير  بقرار  التعاوني  التمويل  فئات  من  فئة  لكل  بالنسبة 

باملالية.

املادة 28

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 
وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

علاتجار ) لاصناعة) ععزير) علملاا ة) لالقتصاد) ا9زير ) مشترك) قرلر)
رقم))). 999)صادر)في))9)من)رمضان)و  9 ) 9)أبريل)))9)) 
إقامتها) لملرخص) باألعمال) لملرتبطة) للخذمات) قائمة) بتحذنذ)

بمنط ة)لاتسريع)لاصناعي)طنجة)ط ك.

وزيرة االقتصاد واملالية،
ووزير الصناعة والتجارة،

الصناعي  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على  بناء 
من   24 بتاريخ   1.95.1 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  والصادر 
2 املادتين  وال سيما  تغييره،  تم  كما   ،)1995 يناير   26(  شعبان 1415 

و 3 منه ؛

 1416 رجب  من   19 في  الصادر   2.95.562 رقم  املرسوم  وعلى 
بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  لتطبيق   )1995 )12 ديسمبر 

التسريع الصناعي، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.345 رقم  املرسوم  وعلى 
طيك طنجة  الصناعي  التسريع  منطقة  بإحداث   )2019 ماي   24( 

وال سيما املادة 4 منه ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 تحدد على النحو التالي قائمة الخدمات املرتبطة باألعمال املرخص

في عليها  واملنصوص  طيك  طنجة  الصناعي  التسريع  بمنطقة   إقامتها 

املادة 4 من املرسوم رقم 2.19.345 املشار إليه أعاله :

التي  والترويج  باملطابقة  واإلشهاد  والتسويق  االتصال  خدمات   -

تحسين  من  الصناعي  التسريع  منطقة  في  املستثمرين  تمكن 

قدراتهم لولوج األسواق ؛

بتجهيزات  الخاصة  واإلصالح  الصيانة  خدمات  تقديم  مؤسسات   -

الوحدات الصناعية ومحالتهم ؛

الفاعلين  النفايات املنتجة من قبل  - خدمات إعادة تدوير وتثمين 

بمنطقة التسريع الصناعي ؛

- خدمات صباغة األسطح والتقطيع والترقيق ؛

- صيانة املوقع ومنشآته )فضاءات عمومية( ؛

داخل  السطح(  وفوق  أرضية  )تحت  السيارات  مواقف  تدبير   -

منطقة التسريع الصناعي ؛

حصريا  املخصصة  والتكوين  التقنية  املساعدة  مؤسسات   -

للمستخدمين لدى املنشآت املقامة بمنطقة التسريع الصناعي ؛

الشركات  طرف  من  املصنعة  واملنتوجات  األجهزة  عرض  مراكز   -

املنشأة بمنطقة التسريع الصناعي ؛

- مراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات االتصاالت وخدمات 

الشركات خالل  لفائدة  والنسخ وقاعات االجتماعات  السكرتارية 

فترة إنشائها بمنطقة التسريع الصناعي ؛

واملعدات  واألدوات  بالتجهيزات  املتعلقة  التجارية  األنشطة   -

الصغيرة وقطع الغيار املوجهة للوحدات الصناعية باملنطقة ؛

- خدمات اإلنجاز الخارجي للمهام اإلدارية واملالية للشركات املقامة 

في منطقة التسريع الصناعي ؛

- أنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء املحالت الصناعية 

جميع  في  والخدماتية  الصناعية  الشركات  لفائدة  الجاهزة  واملكاتب 

أشكال البيع املمكنة )القرض واإليجار والبيع( ؛
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أثناء  واملساعدة  املكاتب  وتأثيث  ترتيب  في  االستشارية  الخدمات   -

اإلقامة وأثناء االنتقال ؛

على  الحصول  أجل  من  الشركات  بمصاحبة  املتعلقة  الخدمات   -

شهادة املطابقة وتطبيق نظم إدارة الجودة ؛

- أنشطة اللوجيستيك واإليداع والتخزين ؛

- الدراسات الهندسية ومكاتب الدراسات التقنية ؛

- األشغال املعلوماتية واملكتبية وطبع املخططات ؛

املرتبطة  والتحاليل  واملراقبة  والقياس  التجارب  مختبرات   -

املستعملة املصنعة  شبه  أو  املصنعة  املنتجات  أو  األولية   باملواد 

أو املنتجة من لدن الوحدات املقامة بمنطقة التسريع الصناعي ؛

طريق  عن  واملراقبة  بعد  عن  املراقبة   : املوقع  سالمة  خدمات   -

دخول  ومراقبة  والحراسة  الصناعي  التسريع  منطقة  في  الفيديو 

وخروج املوقع ومنشآت الشركات ؛

- خدمات تدبير البنيات التحتية الخاصة باإلغاثة ؛

في  املقامة  املنشآت  مستخدمي  لفائدة  األطعمة  تقديم  خدمات   -

منطقة التسريع الصناعي ؛

- خدمات مناولة البضائع ونقل املستخدمين لفائدة املنشآت املقامة 

في املنطقة املذكورة ؛

- خدمة طب الشغل ؛

- خدمة اإلسعاف داخل منطقة التسريع الصناعي ؛

- الخدمات البريدية ؛

- الخدمات البنكية ؛

لدن  من  املستخدمة  األدوات  مختلف  وإصالح  صيانة  خدمات   -

الشركات املقامة في منطقة التسريع الصناعي خالل عملية اإلنتاج.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1443 )14 أبريل 2022(.

وزيرة االقتصاد واملالية ،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

قرلر)ا9زير)لإلدماج)لالقتصادي)علمل اعاة)لاصغرى)علاتشغ ل)علاكفاءلت)
 ((9(( و  9 )98)أبريل) 96)من)رمضان) )).5و99)صادر)في) رقم)
لألجهز  على) عامة) دعرية) لقبة) مر إليجاز) مؤهلة) ه ئة)  بتو ين)

أع)لآلالت)عأصنافها.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بعد االطالع على قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1282.18 
بتحديد   )2018 مارس   15(  1439 اآلخرة  جمادى  من   26 في  الصادر 
شروط وكيفية تعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على 

األجهزة أو اآلالت وأصنافها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوسف شارع  بزاوية  مقرها  الكائن   ،LT EXPERTISE هيئة   تعين 
الزهراء،  فاطمة  إقامة  بيرطرانضونت،  القبطان  وزنقة  تاشفين  ابن 
 2025 9 أبريل  4 - الدار البيضاء إلى غاية  الطابق الثاني، الشقة رقم 

إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها.

املادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
10 أبريل 2022.

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

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.



))5و الجريدة الرسميةعدد 7098 - 9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022( 

مرس9م)رقم)9)و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 
باملصادقة)على)عمل ات)تحــذنذ)قسم)»لملحجر «)لاتابع)الملك)
جماعتي) بترلب) لا9لقع) لا9سطى«) »عرغى) لملسمى) لاغاب9ي)

تافرليت)عتاب9د )بإقل م)تاعيات.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 

واستغاللها، الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 

وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1351 رمضان  من   23 في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

الوسطى  ورغة  دائرة  غابات  مجموع  تحديد  في   )1933 يناير   20(

)فاس( ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بفاس بتاريخ 16 ديسمبر 1959 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »املحجرة« التابع للملك الغابوي 

وتابودة  تافرانت  جماعتي  بتراب  الواقع  الوسطى«،  »ورغى  املسمى 

بإقليم تاونات.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

الوسطى«، مساحته  الغابوي املسمى »ورغى  للملك  التابع  »املحجرة« 

املرفق  التصميم  في  حدوده  املبينة  آرا،  و 60  هكتارا   141 اإلجمالية 

بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس9م)رقم)9)و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 
الملك) لاتابع) تحــذنذ)قسم)»ج9لح«) عمل ات) على) باملصادقة)
لقع)بترلب)جماعة)لملرس)بإقل م) لاغاب9ي)لملسمى)»ڴ ڴ9«)لا9

ب9ملان.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 
بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 
واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 
تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 
وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1350 القعدة  دي  من   27 في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 
)4 أبريل 1932( بتحديد مجموع الغابات ببوملان )دائرة صفرو( ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 
املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بفاس بتاريخ 13 سبتمبر 1956 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واملياه والغابات،

يص9ص)خاصة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »جواح« التابع للملك الغابوي 

املسمى »ڴيڴو« الواقع بتراب جماعة املرس بإقليم بوملان.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

اإلجمالية  مساحته  »ڴيڴو«،  املسمى  الغابوي  للملك  التابع  »جواح« 

2025 هكتارا، املبينة حدوده في التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس9م)رقم)))و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

لاغاب9ي)لملسمى)»تالل) باملصادقة)على)عمل ات)تحــذنذ)لمللك)

لقع)بترلب)جماعة)رسم9كة)بإقل م)تيزييت. رسم9كة«)لا9

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 

واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 

وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.561 الصادر في 27 من دي الحجة 1432 

رسموكة«  »تالل  املسمى  الغابوي  امللك  بتحديد  )24 نوفمبر 2011( 

والواقع بتراب جماعة رسموكة بقيادة رسموكة بدائرة تيزنيت بإقليم 

تيزنيت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتيزنيت بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد امللك الغابوي املسمى »تالل رسموكة« 

الواقع بتراب جماعة رسموكة بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

امللك  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

هكتارا   350 اإلجمالية  مساحته  رسموكة«،  »تالل  املسمى  الغابوي 

بمحضر  املرفق  التصميم  في  حدوده  املبينة  سنتيارا،  و 30  و 31 آرا 

التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.



9و5والجريدة الرسمية عدد 7098 -)9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(  

مرس9م)رقم)و)و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

لاغاب9ي)لملسمى)»تالل) باملصادقة)على)عمل ات)تحــذنذ)لمللك)

لقع)بترلب)جماعة)أكل9)بإقل م)تيزييت. إص9ح«)لا9

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 

واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 

وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.559 الصادر في 27 من دي الحجة 1432 

إصوح«  »تالل  املسمى  الغابوي  امللك  بتحديد  )24 نوفمبر 2011( 

والواقع بتراب جماعة أكلو بقيادة أكلو بدائرة تيزنيت بإقليم تيزنيت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتيزنيت بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد امللك الغابوي املسمى »تالل إصوح« 

الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

»تالل  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

سنتيارا،  و 01  و 54 آرا  هكتارا   147 اإلجمالية  مساحته  إصوح«، 

املبينة حدوده في التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس9م)رقم) )و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 
باملصادقة)على)عمل ات)تحــذنذ)قسم)»ب9غنجة«)لاتابع)الملك)
بإقل م) أكل9) جماعة) بترلب) لقع) لا9 »تزييت«) لملسمى) لاغاب9ي)

تيزييت.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 
بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 
واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 
تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 
وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1432 رمضان  من   16 في  الصادر   2.11.369 رقم  املرسوم  وعلى 
)17 أغسطس 2011( بتحديد قسم »بوغنجة« التابع للغابة املخزنية  
املسماة »تزنيت« والواقع بتراب جماعة أكلو بقيادة أوالد جرار بدائرة 

تيزنيت بإقليم تيزنيت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 
املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بتيزنيت بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واملياه والغابات،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »بوغنجة« التابع للملك الغابوي 

املسمى »تزنيت«، الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

»بوغنجة« التابع للملك الغابوي املسمى »تزنيت«، مساحته اإلجمالية 

333 هكتارا و 98 آرا و 59 سنتيارا، املبينة حدوده في التصميم املرفق 

بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس9م)رقم)5)و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

باملصادقة)على)عمل ات)تحــذنذ)قسم)»ب9شتي«)لاتابع)الملك)

بإقل م) أكل9) جماعة) بترلب) لقع) لا9 »تزييت«) لملسمى) لاغاب9ي)

تيزييت.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 

واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 

وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1432 رمضان  من   16 في  الصادر   2.11.367 رقم  املرسوم  وعلى 

الغابوي  للملك  التابع  »بوشتي«  قسم  بتحديد  )17 أغسطس 2011( 

املسماة »تزنيت« والواقع بتراب جماعة أكلو بقيادة أوالد جرار بدائرة 

تيزنيت بإقليم تيزنيت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتيزنيت بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »بوشتي« التابع للملك الغابوي 

املسمى »تزنيت«، الواقع بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

»بوشتي« التابع للملك الغابوي املسمى »تزنيت«، مساحته اإلجمالية 

217 هكتارا و 36 آرا و 70 سنتيارا، املبينة حدوده في التصميم املرفق 

بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.
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مرس9م)رقم)6)و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 

من) لملك9ن) »م9لي9«) قسم) تحــذنذ) عمل ات) على) باملصادقة)

م طوين)»رقم)9)ع))«)لاتابع)الملك)لاغاب9ي)لملسمى)»تزييت«)

لقع)بترلب)جماعة)أكل9)بإقل م)تيزييت. لا9

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1335 الحجة  دي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهيـر  وعلى 

واستغاللها الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

تحديدها  جرى  التي  الدولة  أمالك  بتحفيظ  املتعلق  )24 ماي 1922( 

وفقا للظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( 

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1432 رمضان  من   16 في  الصادر   2.11.366 رقم  املرسوم  وعلى 

مقطعين  من  املكون  »موانو«  قسم  بتحديد  )17 أغسطس 2011( 

»رقم 1 و 2« والتابع للغابة املخزنية  املسماة »تزنيت« والواقع بتراب 

جماعة أكلو بقيادة أوالد جرار بدائرة تيزنيت بإقليم تيزنيت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتيزنيت بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

مقطعين  من  املكون  »موانو«  قسم  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

بتراب  الواقع  »تزنيت«،  املسمى  الغابوي  للملك  التابع  و 2«   1 »رقم 

جماعة أكلو بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

الغابوي  للملك  والتابع  و 2«   1 »رقم  مقطعين  من  املكون  »موانو« 

املبينة  آرا،  و 72  هكتارا   189 اإلجمالية  مساحته  »تزنيت«،  املسمى 

حدوده في التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس9م)رقم)69و.)).))صادر)في)و))من)ش9لل)و  9 ) ))ماي)))9)) 
شركة) إحذلث) في) باملساهمة) »م ذز«) اشركة) بم9جبه) نؤدن)

.»Agropole du Loukkos«(مساهمة)تسمى

رئيس الحكومة،
ب ان)لألسباب):

تطلب شركة ميدز »MEDZ« وهي شركة تابعة لصندوق اإليداع 

 39.89 رقم  القانون  من   8 املادة  في  عليه  املنصوص  اإلدن  والتدبير، 

املأدون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، من أجل 

.»Agropole du Loukkos« املساهمة في إحداث شركة مساهمة تسمى

األخضر »الجيل  خطة  تنفيذ  إطار  في  املشروع  هذا   ويندرج 

2020-2030« التي تطمح إلحداث سبعة أقطاب فالحية في األحواض 

 الزراعية الكبرى، ودلك طبقا لالتفاقية اإلطار املبرمة لهذا الغرض بتاريخ

14 فبراير 2022 بين وزارة االقتصاد واملالية، ووزارة الفالحة والصيد 

 - طنجة  جهة  ووالية  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

تطوان - الحسيمة من جهة، والقرض الفالحي للمغرب وشركة ميدز 

)MEDZ( وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة من جهة أخرى.

وسيستلزم هذا املشروع الذي تم تحديد شروط وكيفية تنفيذه 

بموجب اتفاقية التثمين املوقعة بين وزارة االقتصاد واملالية، ووزارة 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، ووزارة 

والتقاء  االستثمار  ووزارة  والتجارة،  الصناعة  ووزارة  الداخلية، 

وتقييم السياسات العمومية، ووزارة التجهيز واملاء من جهة، ووالية 

الحسيمة   - تطوان   - طنجة  وجهة  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  جهة 

 )MEDZ( »وجماعة زوادة والقرض الفالحي للمغرب وشركة »ميدز

بتاريخ 22 مارس 2022 بتنفيذ استثمار يقدر بحوالي 457 مليون درهم 

سيتم إنجازه على مساحة تقدر بحوالي 150 هكتارا.



عدد 7098 -)9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  و5و  

إلى  وتدبيره  وتسويقه  له  والترويج  املشروع  هذا  بإنجاز  وسيعهد 

الشركة املزمع إحداثها تحت اسم »Agropole du Loukkos« برأسمال 

) MEDZ( 55 % لشركة ميدز  46,6 مليون درهم، يكتتب منه   أولي مقداره 

الفالحي  للقرض   % و15  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  لجهة   % و30 

للمغرب.

ويتمثل الغرض األسا�ضي للشركة املزمع إحداثها في تهيئة وترويج 

دات  الصناعية  بالقطاعات  مرتبط  مشروع  أي  وتسيير  وتسويق 

اإلمكانيات املهمة خصوصا على مستوى إقليم العرائش.

للفترة   »Agropole du Loukkos« شركة  أعمال  مخطط  ويبين 

 1.409 املعامالت اإلجمالي سيبلغ  2038 أن رقم  و   2022 بين  املمتدة 

مليون درهم في نهاية الفترة.

الصافية اإلجماليتين  نتيجة االستغالل والنتيجة  أما فيما يخص 

فستبلغان حوالي 77 مليون درهم و 28 مليون درهم اتباعا عند نهاية 

الفترة.

ويقدر معدل املردودية الداخلية للمشروع بحوالي 8 %.

تحسين  والسيما  املشروع  هذا  من  املتوخاة  لألهداف  ونظرا 

تنافسية قطاع الصناعة الفالحية ؛

في  بموجبه  املأدون   39.89 رقم  القانون  من   8 املادة  على  وبناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص،  القطاع  إلى  عامة  منشآت  تحويل 

الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 )11 أبريل 1990( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

شركة  إحداث  في  باملساهمة   )MEDZ( »ميدز«  لشركة  يؤدن 

.»Agropole du Loukkos« مساهمة تسمى

املادة الثانية

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

عل9ي ممر) ببناء) ت �ضي) لاوامة) لملنفوة) أن) بإعالن) ()(9(( ماي) (( ( و  9  ش9لل) من) و)) في) صادر) و6و.)).)) رقم)  مرس9م)
عنذ)ن.ك) و9+9)على)مست9ى)لاطريق)لاس ار)لارلبط)بين)برش ذ)عت ط)مل ل)بإقل م)برش ذ)عبنزع)ملك ة)لا طع)لألرض ة)

لاالزمة)اهذل)لاغرض.

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 ؛

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من 26 أغسطس إلى 26 أكتوبر 2020 بجماعة جاقمة بإقليم برشيد ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء ممر علوي عند ن.ك 034+0 على مستوى الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل  
بإقليم برشيد.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما دكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي دي املقياس 1/1000 
امللحق بأصل هذا املرسوم :
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

هآرس
مالحظات
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية
مساحتها

هآرس
مالحظات
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

هآرس
مالحظات
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

هآرس
مالحظات
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

هآرس
مالحظات
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أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

هآرس
مالحظات
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املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك وعناوينهممراجعها العقارية

مساحتها

مالحظاتهآرس

 ((9(( و  9 ) ))ماي) و))من)ش9لل) في) 65و.)).))صادر) مرس9م)رقم)
بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)بإحذلث)مركز)إلن9لء)لاباعة)
لا طوة) ملك ة) عبنزع) سال) بومااة) سال) بجماعة) لملتج9اين)

لألرض ة)لاالزمة)اهذل)لاغرض.

رئيس الحكومة،

الصادر  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم  القانون  على  بناء 
 1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى 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 ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة سال، خالل دورته العادية 
املنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2012 ؛

إلى   2019 ديسمبر   4 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 
5 فبراير 2020 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :
املادة األولى

الباعة  إليواء  مركز  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
املتجولين بجماعة سال بعمالة سال.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما دكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض، 
هذا  بأصل  امللحق  التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودها  رسمت  كما 

املرسوم، وعينت في الجدول التالي :
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رقم)
لا طوة)

لألرض ة)في)
 لاتصم م)-

إسمها

ي9ع تها)
عمرجوها)
لاو اري

مساحتها

باملتر)لملربع

أسماء)ععناعين)لملالك)أع)لملفترض)أنهم)
كذاك)

1

 امللك املسمى :
»فندق زنيبر«

غير محفظة 
بها بناية

لاس ذلت)علاساد ):1293 م2

- أمال زنيبر، لطيفة زنيبر وزينب زنيبر ؛

مراد، بن  أشرف   : زنيبر  نزهة  ورثة   - 
عبد الرحمان بن مراد وسارة بن مراد ؛

 : محمد  بن  زنيبر  املهدي  محمد  ورثة   -
منها  وابنه  السلماني  السعود  بدر  زوجته 

عمر زنيبر ؛

- شكيب زنيبر ؛

زنيبر، محمد   : زنيبر  أمينة  ورثة   - 
عبد اللطيف زنيبر ؛

- ورثة أبو بكر زنيبر : زوجته فاطنة نعوم 
وابنته جهان زنيبر وعائشة زنيبر ؛

- ورثة ادريس زنيبر : لطيفة بلكبير وعبد 
الرحيم زنيبر.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة سال.

املادة الرابعة

الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

واحد  كل  سال  جماعة  مجلس  ورئيس  الداخلية  وزير  إلى  الرسمية، 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرس9م)رقم)66و.)).))صادر)في)9و)من)ش9لل)و  9 )9و)ماي)))9)()بإعالن)أن)لملنفوة)لاوامة)ت �ضي)بإحذلث)س9ق)

»خرعبة«)بم اطوة)بطاية)بجماعة)سال)بومااة)سال)عبنزع)ملك ة)لا طوتين)لألرضيتين)لاالزمتين)اهذل)لاغرض

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

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 ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة سال خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2018 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 19 أغسطس إلى 20 أكتوبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث سوق »خروبة« بمقاطعة بطانة بجماعة سال بعمالة سال.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما دكر ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا لغرض، كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم 

امللحق بأصل هذا املرسوم، وعينتا في الجدول التالي :
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رقما)لا طوتين)

لألرضيتين)في)لاتصم م
ي9ع تهما

عمرجوهما)لاو اري
 مساحتهما
باملتر)لملربع

أسماء)ععناعين)لملالك)أع)لملفترض)أنهم)كذاك
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة سال.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة سال، كل 

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 ((9(( و  9 )))ن9ي 9) ))دي)لا وذ ) في) ))و.)).))صادر) مرس9م)رقم)

لف ة)على)منح)شركة)ته ئة)طنجة)ط ك)لمت از)إعذلد)عإدلر ) بامل9

منط ة)لاتسريع)لاصناعي)طنجة)ط ك.

رئيس الحكومة،

الصناعي التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على   بناء 

من  24 بتاريخ   1.95.1 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   والصادر 

شعبان 1415 )26 يناير 1995(، كما تم تغييره، وال سيما املادة 7 منه ؛

1416 رجب  من   19 في  الصادر   2.95.562 رقم  املرسوم   وعلى 

بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  لتطبيق   )1995 ديسمبر   12(

التسريع الصناعي، وال سيما املادة 5 منه ؛

1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.345 رقم  املرسوم   وعلى 

)24 ماي 2019( بإحداث منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

وإدارة  تهيئة  امتياز  طيك  طنجة  تهيئة  شركة  منح  على  يوافق 

التكاليف  دفتر  لبنود  وفقا  طيك،  طنجة  الصناعي  التسريع  منطقة 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

الصناعة والتجارة، كل  إلى وزيرة االقتصاد واملالية ووزير  يسند 

واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 دي القعدة 1443 )2 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

قـــرلر)ارئيس)للحك9مة)رقم))). ).و)صادر)في)96)من)رمضان)و  9 

)98)أبريل)))9)()بتو ين)آمر)مساعذ)بااصرف

رئيس الحكومة،

 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 قانون املالية رقم 26.04 للسنة املالية 2005 الصادر بتنفيذه 

1425 القعدة  دي  من   16 بتاريخ   1.04.255 رقم  الشريف   الظهير 

)29 ديسمبر 2004( وال سيما املادة 35 منه ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  للوزارة  العام  الكاتب  يعين 

لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  اإلدارة  

رئيس الحكومة من ميزانية الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل 

عنوان »صندوق الخدمة األساسية للمواصالت«.

املـادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات الحساب الخصو�ضي للخزينة 

رقم 3.2.0.0.1.04.005 الذي يقوم بصرف النفقات منه.

املـادة الثالثة

 - الوزاري  إليها أعاله هو الخازن  بالعمليات املشار  املحاسب املكلف 

العالقات مع البرملان.

املـادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3.18.21 

الصادر في 30 من شعبان 1442 )13 أبريل 2021( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 قرلر)ا9زير)لاصحة)عللحمانة)لالجتماع ة)رقم))).)))9)صادر)في)))رمضان)و  9 ) )أبريل)))9))

بتو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف)عي9لب)عنهم

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

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 الصحة  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  1.21.854 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والحماية االجتماعية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة والحماية االجتماعية برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وإصدار 

هذه  إطار  في  املبرمة  الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  والغرامات  األثمنة  بمراجعة  املتعلقة  بالتحصيل  واألوامر  الدفع  بيانات 

االعتمادات :
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و55والجريدة الرسمية عدد 7098 - 9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022( 

املادة الثانية. - تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

 1438 رمضان  من   13 في  الصادر   1871.17 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الثالثة.  املادة 

)8 يونيو 2017( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

قرلر)ا9زير)لان ل)علال9جيست ك)رقم))).79)9)صادر)في)و)رمضان)و  9 

)5)أبريل)))9)()بتو ين)آمر)مساعذ)بااصرف)عيائب)عنه

وزير النقل واللوجيستيك،

 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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية  الشؤون  بمديرية  العامة  الشؤون  قسم  رئيس  يعين 

إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  والعامة  والقانونية 

من لدن وزير النقل واللوجيستيك من امليزانية العامة لوزارة النقل 

واللوجيستيك.

املادة الثانية

إدا تغيب رئيس قسم الشؤون العامة أو عاقه عائق ناب عنه رئيس 

والقانونية  اإلدارية  الشؤون  بمديرية  املحاسباتي  التدبير  مصلحة 

والعامة.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

قرلر)ا9زير)لان ل)علال9جيست ك)رقم))).79)9)صادر)في)و)رمضان)و  9 

)5)أبريل)))9)()بتو ين)آمر)مساعذ)بااصرف)عيائب)عنه

وزير النقل واللوجيستيك،

 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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االستراتيجية  بمديرية  وامليزانية  البرمجة  قسم  رئيس  يعين 

والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزير النقل واللوجيستيك من امليزانية العامة 

لوزارة النقل واللوجيستيك.
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املادة الثانية

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  وامليزانية  البرمجة  قسم  رئيس  تغيب  إدا 

رئيس مصلحة تتبع امليزانية بمديرية االستراتيجية والقيادة والتنسيق 

بين أنواع النقل.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

قرلر)ا9زير)لان ل)علال9جيست ك)رقم))).)7)9)صادر)في)و)رمضان)و  9 

)5)أبريل)))9)()بتو ين)آمر)مساعذ)بااصرف)عيائب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

 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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  املعلومات  نظم  مدير  يعين 

املفوضة إليه من لدن وزير النقل واللوجيستيك من امليزانية العامة 

لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

إدا تغيب مدير نظم املعلومات أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم 

تطوير نظم املعلومات بمديرية نظم املعلومات.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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 قرلر)ا9زير)لاترب ة)لا9طن ة)علاتول م)لألعلي)علارياضة)رقم))).88)9)صادر)في)و)رمضان)و  9 )5)أبريل)))9))

بتو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف)عي9لب)عنهم

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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 ؛

التربية  باختصاصات وزير  املتعلق   )2021 أكتوبر   21( 1443 14 من ربيع األول  في  الصادر   2.21.831 وعلى املرسوم رقم 

الوطنية والتعليم األولي والرياضة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

املفوضة إليهم من لدن وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة من امليزانية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 

الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  والغرامات  األثمنة  بمراجعة  املتعلقة  بالتحصيل  واألوامر  الدفع  بيانات  إصدار  وكذا  والرياضة 

املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهم :

جهة)فاس)-)مكناس

لآلمرعن)لملساعذعنلالختصاص)لاترلبي
لملحاسب9ن)لملكلف9نلان9لببااصرف
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

1440 رجب  من   11 في  الصادر   1140.19 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الثالثة.   املادة 

)18 مارس 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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في) صادر) (9(7 .(( رقم) لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ا9زير) قـــرلر)

لا رلر) عتتم م) بتغ ير) ()(9(( مارس) (99( و  9  شوبان) (7

رقم)9). ))و)لاصادر)في) 9)من)رب ع)لألعل)و  9 )9))أكت9بر)9)9))  

بتف9يض)لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3924.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم 3924.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»للجذعل)لمللحق

لان9لبلملف9ض)إايهملالختصاص)لاترلبي

جهة الشرق

.........................................................................جهة الشرق

عمالة وجدة - أنجاد

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

مدير  الحمداوي،  هشام  السيد 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

بعمالة وجدة - أنجاد.

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

.........................................................................إقليم الناضور

إقليم الدريوش

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

املركز  مدير  عثمان،  وليد  السيد 

بالدريوش  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

و  9  شوبان) (7 في) صادر) )).99و9) رقم) لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ا9زير) قـــرلر)

رب ع من) في) 9) لاصادر) 9).659و) رقم) لا رلر) بتغ ير) ()(9(( مارس) (99( 

لألعل)و  9 )9))أكت9بر)9)9)()بتف9يض)لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3650.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3650.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»للجذعل)لمللحق

لان9لبلملف9ض)إايهملالختصاص)لاترلبي

 جهة

 الرباط - سال - 

القنيطرة

 جهة الرباط - سال -

القنيطرة
.........................................................................

عمالة الرباط

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

السيدة ليلى درفوفي، مديرة املركز 

بعمالة  الجهوي  االستشفائي 

الرباط.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد ايت طالب.



عدد 7098 -)9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 558و  

في صادر) )).99و9) رقم) لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ا9زير)  قـــرلر)
9).)9وو  رقم) لا رلر) بتغ ير) ()(9(( ماي) (6( و  9  ش9لل) (5
لاصادر)في) 9)من)رب ع)لألعل)و  9 )9))أكت9بر)9)9)())بتف9يض)

لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3302.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الرابعة  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 3302.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

عائق  عاقه  أو  الشريفي  حسن  السيد  تغيب  إدا   - الرابعة.  »املادة 
الوطنية  باملدرسة  العام  الكاتب  جاهدي،  حميد  السيد  عنه  »ناب 

»للصحة العمومية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

علاغابات علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ا9زير)  قرلر)
رقم))).96و9)صادر)في)و))من)رمضان)و  9 )5))أبريل)))9)) 

بتف9يض)لإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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 الثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام الرحالي، مدير الشؤون اإلدارية والقانونية، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق 

جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة ببنود املادة »دعم وخدمات متنوعة« برسم 

ميزانية قطاع الفالحة.

املادة الثانية

السيدان  ناب عنه  أو عاقه عائق  الرحالي  السيد هشام  تغيب  إدا 

قسم  رئيس  ملقي،  وعمر  املشتريات  قسم  رئيس  بلعماري،  حسن 

الخدمات املساندة والرصيد.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.

علاغابات) علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ا9زير) قرلر)
رقم))).97و9)صادر)في)و))من)رمضان)و  9 )5))أبريل)))9)) 

بتف9يض)لإلمضاء)علملصادقة)على)لاصف ات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام الرحالي، مدير الشؤون اإلدارية والقانونية، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

التابعة  القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 

اإلدارية  التصرفات  دلك  في  بما  والقانونية  اإلدارية  الشؤون  ملديرية 

التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

واملداخيل  النفقات  شساعات  بإحداث  املتعلقة  القرارات  اتخاد   -

وقرارات تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف املصالح 

التابعة لقطاع الفالحة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ؛

التي  األظرفة  فتح  لجن  أعضاء  تعيين  وقرارات  اإلعذارات  إمضاء   -

تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية ؛

- اتخاد املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات التي 

 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إدا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها 

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد هشام الرحالي املصادقة على الصفقات وفسخها 

وعلضى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

يفوق  مبلغها  كان  إدا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

20.000.000 درهم ؛

يفوق  مبلغها  كان  إدا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إدا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

السيدان  ناب عنه  أو عاقه عائق  الرحالي  السيد هشام  تغيب  إدا 

العمراني،  األمين  ومحمد  املشتريات  قسم  رئيس  بلعماري،  حسن 

آيت  لطيفة  والسيدة  القانونية  والدراسات  التشريع  قسم  رئيس 

وكرام، رئيسة قسم املنازعات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.

علاغابات علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ا9زير)  قرلر)
رقم))).98و9)صادر)في)و))من)رمضان)و  9 )5))أبريل)))9)) 

بتف9يض)لإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام الرحالي، مدير الشؤون اإلدارية والقانونية، 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

لوزارة  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

للقيام  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السادة  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الرحالي  هشام  السيد  تغيب  إدا 

األمين  ومحمد  املشتريات  قسم  رئيس  بلعماري،  حسن  والسيدة 

آيت  ولطيفة  القانونية  والدراسات  التشريع  قسم  رئيس  العمراني، 

الخدمات  قسم  رئيس  ملقي،  وعمر  املنازعات  قسم  رئيسة  وكرام، 

وحظيرة  املساندة  مصلحة  رئيس  حمامة،  وعزيز  والرصيد  املساندة 

السيارات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.



عدد 7098 -)9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 569و  

قرلر)ا9زير)لان ل)علال9جيست ك)رقم))).)9و9)صادر)في)

و))من)رمضان)و  9 )5))أبريل)))9)()بتف9يض)لإلمضاء

وزير النقل واللوجيستيك،

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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

النقل  بوزارة  الرئيس  املهندس  الفقير،  امبارك  السيد  إلى  يفوض 

واللوجيستيك، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك 

على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة 

الجوية املدنية املنصوص عليها في املادة 7 من املرسوم رقم 2.21.968 

بتحديد   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر 

املراسيم  عدا  ما  واللوجيستيك  النقل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات 

والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه إمضاء الوثائق التالية :

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال املطارات ؛

االقتصاد  وزير  توقيع  على  املعروضة  بالترا�ضي  االقتناء  قرارات   -

واملالية التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- قرارات إيداع تعويضات نزع امللكية وقرارات رفع اليد عنها.

املادة الثانية

إدا تغيب السيد امبارك الفقير أو عاقه عائق ناب عنه كل من  :

السيدة أسماء امللكي، رئيسة قسم التجهيزات األساسية للمطارات 

ودلك فيما يخص :

- مقررات التصديق على استغالل مدرجات املطار ؛

- رخص استغالل املدرجات محدودة االستعمال ؛

- الترخيص بوضع األسالك الكهربائية بالنسبة لالرتفاقات الجوية ؛

- إبداء الرأي التقني بشأن طلبات رخص البناء في محيط املطارات ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال املطارات ؛

- املصادقة على دليل املطارات املتعلقة بالسالمة.

السيد محمد صباري، رئيس قسم املالحة الجوية ودلك فيما يخص :

- منح بطاقة متمرن ملراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح بطاقة معلم املالحة الجوية املدنية ؛

- منح وتجديد إجازات وأهليات مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح سجل مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- املصادقة على مساطر االقتراب البصري واالقتراب اآللي ؛

- املصادقة على برامج صيانة أجهزة الطيران املدني ؛

باملركبات  الخاصة  الترددات  ملحطات  الترخيص  طلبات  في  البت   -

الهوائية ؛

- املصادقة على دراسات السالمة ؛

- املصادقة على امللفات التقنية الخاصة بتجهيزات الطيران املدني ؛

- منح رموز عناوين املركبات الهوائية ؛

- تخصيص الترددات في مجال الطيران املدني والبت في حالة تداخل 

هذه الترددات ؛

- املصادقة على ملف مراقبة تجهيزات الطيران املدني خالل الرحلة ؛

- إعداد ونشر املعلومات املرتبطة باستغالل املطار وبالحركة الجوية.

بالنيابة  املطارات  استغالل  قسم  رئيسة  الرداف،  صفاء  السيدة 

ودلك فيما يخص :

- املصادقة على برامج ودالئل ومساطر أمن الطيران املدني باملطارات 

والشركات الجوية وكل هيئة معنية أو مكلفة بأمن الطيران املدني ؛

املطارات  سالمة  مجال  في  التكوين  برامج  على  والتصديق  القبول   -

واملناولة األرضية وكذا أمن الطيران املدني ؛
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األمنية  باإلجراءات  املكلفين  لألعوان  األهلية  شهادات  تسليم   -

باملطارات ؛

املصالح  لدى  املطارات  استغالل  وإجراءات  املساطر  ونشر  إعداد   -

املختصة ؛

- املصادقة على مخطط الطوارئ باملطارات.

السيد نبيل مصالي، رئيس قسم السالمة الجوية ودلك فيما يخص :

- منح شهادات تسجيل املركبات الهوائية ؛

ضجيج  من  الحد  وشهادة  الطيران  صالحية  شهادة  وتجديد  منح   -

املركبات الهوائية املسجلة في دفتر التسجيل املغربي ؛

- التصديق على مرتفقي الطيران املدني باملغرب ؛

والرهن  واالستئجار  واإليجار  والشطب  التسجيل  شواهد  منح   -
ونقل امللكية الخاصة باملركبات الهوائية ؛

- املصادقة على التغييرات على املركبات الهوائية ؛

- املصادقة على دليل املستغل ومؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

- منح دفتر املحرك والطائرة ودفتر الطريق ؛

- الترخيص ملؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

الجوي  النقل  بمقاوالت  الخاص  االستغالل  دليل  على  املصادقة   -
التجاري وشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي ؛

- الترخيص واالعتماد الفني ملقاوالت النقل الجوي التجاري وشركات 
النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي والتصديق عليها ؛

- منح الرخص الخاصة بالطيران ؛

- منح وتجديد الشهادات التقنية لالستغالل وتعديلها ؛

- منح رخص إيجار واستئجار املركبات الهوائية ؛

املدني  الطيران  ملستخدمي  الجوية  املالحة  سندات  وتجديد  منح   -
واملصادقة عليها.

املادة الثالثة

 ينسخ القرار رقم 846.22 الصادر في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(

بتفويض اإلمضاء.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

)).وو)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 )BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce SKEMA, 

préparé et délivré au siège de SKEMA business school - 

Nice - France - le 18 février 2014,

وبشهادة  التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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)). و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Révision et في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: certification comptable

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

professionnelle, mention : comptabilité, contrôle, audit, 

spécialité : révision et certification comptable, préparé 

et délivré au siège de l’Université Lille 2 - France - le 

20 novembre 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).5و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Comptabilité, audit تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

recherche, mention : comptabilité, contrôle audit, 

spécialité : comptabilité programme avancé, préparé 

et délivré au siège de l’Université Lille 2 - France - le 

17 février 2015.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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)).6و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

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 de Lille - France - le 

17 septembre 2020, assorti du diplôme de master 

droit, économie, gestion, à finalité recherche, mention : 

comptabilité, contrôle, audit, spécialité : comptabilité 

programme avancé, préparé et délivré au siège de 

l’Université Lille 2 - France - le 17 février 2015.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).7و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences économiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Doctoral degree certificate of economics, préparé et 

délivré au siège de Shandong University - République 

de Chine - le 18 juin 2021, assorti du diplôme de master, 

filière : audit contrôle de gestion et systèmes d’information, 

délivré par la Faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales Aïn Chock - Casablanca.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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)).8و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences économiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de docteur de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale, spécialité : sciences économiques, préparé et 
délivré au siège de l’Université du Littoral Côte d’Opale - 
Dunkerque - France - le 1er février 2005, assorti du D.E.A. 
» Hommes, territoire et développement «, préparé et 
délivré au siège de la même université - le 15 novembre 
2002,

املؤسسة  اقتصاد   : اختيار  االقتصادية،  العلوم  في  وباإلجازة 

املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية - أكدال 

بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).)و)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences politiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Master of arts )M.A.(, préparé et délivré au siège de 

Universitat Zu Koln - Koln - Allemagne - le 13 septembre 

2021,

الشؤون   : تخصص  اآلداب،  في  الباكالوريوس  بدرجة  مشفوعة 

الدولية، مسار : األمن الدولي والدبلوماسية املسلمة من كلية اآلداب 

وبشهادة   2018 مارس   21 بتاريخ  قطر  لجامعة  التابعة  والعلوم 

البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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9( 9.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Banque et finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science )M.S.( in banking and finance, 

préparé et délivré au siège de Eastern Mediterranean 

University - Turquie - le 16 septembre 2021,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

كلية  من  املسلمة  واملحاسبة  املالية   : تخصص  والتدبير،  االقتصادية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكدال بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

9( 9.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Certificate of doctor degree of economics majoring in 

finance, préparé et délivré au siège du Central University 

of finance and economics - République de Chine - le 7 juin 

2021,

:  مشفوعة بدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير، تخصص 

للتجارة  الوطنية  املدرسة  من  املسلم  واملحاسباتي  املالي  التدبير 

والتسيير بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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9( (.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الدراسات السياسية :

البحوث  قسم  املعهد  من  العليا  العربية  الدراسات  دبلوم   -

والدراسات  البحوث  معهد  من  املسلم  السياسية  والدراسات 

مشفوع   2014 يناير   14 بتاريخ  العربية  مصر  بجمهورية  العربية 

كلية  من  املسلمة  سياسية  علوم   : اختيار  الحقوق،  في  باإلجازة 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و )9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit privé تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en droit privé et sciences criminelles, 
préparé et délivré au siège de l’Université de Montpellier - 
France - le 31 mars 2017, assorti du diplôme de master 
droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, 
mention : droit de l’entreprise, spécialité : droit du 
commerce international, préparé et délivré au siège 
de l’Université Montpellier 1 - France - le 14 novembre 
2012 et du diplôme de licence droit, économie, gestion, 
mention : droit, science politique, préparé et délivré au 
siège de l’Université Bordeaux IV - France, au titre de 
l’année universitaire 2009-2010,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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9(  .(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  9 )8))أبريل)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit public تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de docteur en droit public, préparé et délivré au 
siège de l’Université Paris 5 - Université Paris Descartes - 
France - le 24 janvier 2014, assorti du diplôme de master 
droit, économie, gestion, à finalité recherche, mention : 
droit public, spécialité : droit public général, préparé 
et délivré au siège de l’Université Paris 5 - France - le 
11 janvier 2012,

وبشهادة اإلجازة في الحقوق، تخصص : القانون العام : العالقات 

الدولية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

بوجدة 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و5)9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

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

و) 9  لا وذ ) دي) من) في) 9) لاصادر) (((8 .9( رقم) لا رلر)

دبل9م) توادل) لاتي) لاشهادلت) بتحذنذ)الئحة) )97)ننانر)و99)()

دكت9ر)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 يناير 2003( بتحديد 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 يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من دي القعدة 1423 )17 يناير 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 :

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

»-)رعماي ا):

».......................................................................................................

» – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate, 

» programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de 

» farmacie, Universitatii de medicina si farmacie »Victor 

» Babes« din Timisoara - Roumanie - le 12 février 2020 ;

» – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate, 

» programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de 

» farmacie, Universitatii de medicina si farmacie »Victor 

» Babes« din Timisoara - Roumanie - le 22 avril 2021 ;
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» – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate, 

» programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de 

» farmacie, Universitatii de medicina si farmacie »IULIU  

» Hatieganu« din Cluj Napoca - Roumanie - le 

» 21 décembre 2020 ;

» – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate, 

» programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de 

» farmacie, Universitatii de medicina si farmacie »IULIU 

» Hatieganu« din Cluj Napoca - Roumanie - le 22 

» décembre 2020 ;

»يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر 

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

الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »مقبول من طرف 

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

9(86.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

لا رلر) بتتم م) ()(9(( ماي) (6( و  9  ش9لل) (5 في) صادر)

رقم)و95.9و)لاصادر)في)9))من)محرم) ) 9 )5))مارس)و99)) 

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)شهاد )لاذكت9رله)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(

 بتحديد 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 يلي :

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 :

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

»)-)أعكرلي ا):

».........................................................................................................

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

» délivrée par Kharkiv national medical University - 

» Ukraine - le 26 juin 2019, assortie d’un stage clinique de 

» six mois du 25 janvier 2021 au 21 décembre 2021 dont 

» trois mois au Centre de consultation et de traitement 

» dentaires de Rabat et trois mois au Centre de santé 

» bucco-dentaire, validé par la Faculté de médecine 

» dentaire de Rabat - le 28 décembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).67و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛
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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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Génie électrique et informatique industrielle

– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : génie 

électrique et informatique industrielle, délivré par l’Institut 

universitaire de technologie de l’Aisne - Université Amiens 

Picardie Jules Verne - France - le 25 janvier 2021,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).68و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Ingénierie aérospatiale تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science, délivré par Mississippi state 

University - USA - le 13 décembre 2019.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).)6و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Grade de maître en ingénierie )M.Ing( en génie 

technologies de l’information, délivré par l’Ecole de 

technologie supérieure - Université du Québec - Canada - 

le 23 mars 2016, assorti du baccalauréat ès sciences 

)B.Sc.(, délivré par l’Université de Montréal - Canada - le 

5 novembre 2007,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).79و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Industrie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: alimentaire

– Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure 

d’agronomie et des industries alimentaires, spécialité : 

industries alimentaires - France, délivré - le 11 janvier 2016,

مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات، مسلك : بيوتكنولوجيا، 

في  بفاس  والتقنيات  العلوم  كلية  الغذائي مسلمة من  واألمن  الصحة 

فاتح يوليو 2011.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).79و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية :

– Titre d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et 

métiers - France, délivré - le 20 novembre 2006,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و7و9 رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا9زير)  قرلر)

صادر)في))9)من)ش9لل)و  9 )9))ماي)))9)()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 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Certificat de diplôme d’ingénieur, diplôme de l’Ecole 
nationale supérieure des mines de Douai - France, délivré 
le 14 octobre 2021,

املدنية،  الهندسة  شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

معهد  من  املسلم  أسا�ضي  تكوين  التكوين،  نمط  الطرق،   : تخصص 

فوج  بالرباط،  العمومية  األشغال  في  املتخصصين  التقنيين  تكوين 

.2016

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

لإلدن)بممارسة)لاهنذسة)لملومارية

في صادر   1359.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يرخص تحت عدد 5235 للسيد 

حسام بوواشا الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من 

  O.M Beketov National University Of Urban Economy بخاركيف - 
أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2019، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الجديدة.

*

*  *

في صادر   1360.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يرخص تحت عدد 5236 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  رحيمي  كوثر 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 18 سبتمبر 2015، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الجديدة.

*

*  *
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في صادر   1361.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يرخص تحت عدد 5237 للسيدة 

عائشة ملك لبيب الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

2021، أن تحمل  5 نوفمبر  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *

في صادر   1362.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يرخص تحت عدد 5238 للسيدة 

زينب برادة الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

صفة  تحمل  أن   ،2021 نوفمبر   5 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1363.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يرخص تحت عدد 5239 للسيد 

محمد أمين ابليدري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة سال.

في) صادر) )).و7)9) رقم) خن فر ) (- مالل) بني) جهـة) ا9لاـي) قرلر)

لف ة)على)قرلر) بامل9 ()(9(( أبريل) و  9 )))) 7))من)رمضان)

لاومرلي ة) لاكتلة) تنم ة) مخطط) بإقرلر) أزيالل) إقل م) عامل)

لا رعية)ازلعية)أحنصال.

والي جهة بني مالل - خنيفرة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكتلة  تنمية  مخطط  إقرار  أزيالل  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

.)PDAR N° 01/2019 العمرانية القروية لزاوية أحنصال )املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خطيب الهبيل.

*

*  *
 قرلر)اوامل)إقل م)أزيالل)بإقرلر)مخطط)تنم ة)لاكتلة

)لاومرلي ة)لا رعية)ازلعية)أحنصال

عامل إقليم أزيالل،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ 15 أكتوبر 2018 ؛

 وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ

16 أكتوبر 2018 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة زاوية أحنصال خالل دورته 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2019 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 24 يونيو إلى 23 يوليو 2019 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أحنصال  لزاوية  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

)املخطط رقم PDAR N° 01/2019( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.



و57والجريدة الرسمية عدد 7098 - 9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022( 

لستذرلك)خطإ)عقع)بالجريذ )لارسم ة)عذد)58)6)بتاريخ)9))جمادى)لآلخر ))  9 ) )فبرلنر)9)9)(،))لاصفحة)و997)

قرار لوزير الداخلية رقم 3286.20 صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( باملصادقة على الئحة دوي الحقوق املالكين 
بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة  الكائنة  على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد عمار 

الري بالغرب.

بذال)من):

املادة الثانية

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



عدد 7098 - 9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  57و  

ن رأ):
املادة الثانية

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



575و الجريدة الرسميةعدد 7098 - 9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022( 

لملحكمة)لاذست9رية

قرلر)رقم))).989)م.إ)صادر)في)9و)من)ش9لل)و  9 )9و)ماي)))9))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضة املودعة بوالية جهة الشرق بوجدة في 

 9 في  الدستورية  للمحكمة  العامة  باألمانة  واملسجلة   ،2021 نونبر   5

نونبر 2021، واملقدمة من طرف حزب العهد الديموقراطي في شخص 

ممثله القانوني للطعن في انتخاب السيد بوجمعة أشن عضوا بمجلس 

املستشارين إثر االقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة 

الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي لجهة الشرق، وأعلن على إثره انتخاب 

السيدين بوجمعة أشن وسعيد برني�ضي عضوين باملجلس املذكور ؛

الـشـريف  الـظهـيـر  بتـنفـيذه  الصـادر  الدسـتـور،  عـلى  وبنــاء 

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

باملحكمة  رقم 066.13 املتعلق  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الدستورية، 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.172 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين 

24 من دي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة بامللف ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  من   89 املادة  إن  حيث 

تتخذها  التي  القرارات  في  الطعن  حق  تخول  املستشارين  بمجلس 

لإلحصاء،  الجهوية  واللجان  املركزية  واملكاتب  التصويت  مكاتب 

املعنيين  واملترشحين  الناخبين  لدن  من  لإلحصاء،  الوطنية  واللجنة 

باألمر أمام املحكمة الدستورية، وتخول كذلك لوالة الجهات وملكاتب 

اللجنة الوطنية لإلحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه ؛

وحيث إن األحزاب السياسية ال تندرج ضمن الجهات التي يمكن 

لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان اإلحصاء 

املشار إليها في املادة 89 املذكورة ؛

قدمها  التي  الطعن  عريضة  تكون  دلك،  على  تأسيسا  إنه،  وحيث 

الحزب الطاعن غير مقبولة شكال ؛

اهذه)لألسباب):

أعال- تصرح بعدم قبول العريضة املقدمة من طرف حزب العهد 

عضوا  أشن  بوجمعة  السيد  انتخاب  إلغاء  إلى  والرامية  الديمقراطي 

بمجلس املستشارين على إثر االقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 

برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي لجهة الشرق، وأعلن على 

إثره انتخاب السيدين بوجمعة أشن وسعيد برني�ضي عضوين بمجلس 

املستشارين ؛ 

إلى السيد رئيس مجلس  بتبليغ نسخة من قرارها هذا  تأمر  ثاي ا- 

بالدائرة  الترشيحات  تلقت  التي  اإلدارية  الجهة  وإلى  املستشارين، 

الجريدة  في  وبنشره  املعنيين،  الطرفين  وإلى  املذكورة،  االنتخابية 

الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

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

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

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

قرلر)رقم))).)98)م.إ)صادر)في)9و)من)ش9لل)و  9 )9و)ماي)))9))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

نونبر   4 في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 

2021، التي قدمها السيد عبد اإلاله إبراهيم - بصفته مرشحا - طالبا 

فيها إلغاء نتيجة انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل 

بمجلس  أعضاء  عي�ضى  بن  ومحمد  أبرشان  الحميد  وعبد  اليزيدي 

املستشارين على إثر االقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم 

الهيأة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم 

بجهة »طنجة - تطوان - الحسيمة«، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء 

بمجلس املستشارين ؛



عدد 7098 -)9 دو القعدة 1443 )9 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 576و  

وبعد االطالع على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 

العامة في 30 ديسمبر 2021 و10 يناير 2022 ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللف ؛

الـشـريف  الـظهـيـر  بتـنفـيذه  الصـادر  الدسـتـور،  عـلى  وبنــاء 

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

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

1.14.139 بتاريـخ  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.172 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين 

24 من دي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في)شأن)لملأخذنن)لملتول ين)بسير)لالقترلع)عإحصاء)لألص9لت):

أن  جهة،  من) دعوى،) في  يتلخصان  املأخذين  هذين  إن  حيث 

املطعون في انتخابهما الثالث والرابع استمرا في الحملة االنتخابية يوم 

االقتراع، إد رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة- أصيال وإقليم 

الحسيمة، مما أثر على سالمة االقتراع، عمن)جهة)أخرى، أنهما حصال 

إلى  املنتمية  الناخبة  الهيئة  أعداد  من  أكثر  األصوات  من  عدد  على 

حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية ؛

اكن،

 حيث إن الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر 

ويكون  االدعاء  إلثبات  حجة  يقوم  ال  مما  لإلحصاء،  الجهوية  اللجنة 

معه املأخذان غير قائمين على أساس ؛

في)شأن)لابحث)لملطل9ب):

حيث، والحالة هذه، ال داعي إلجراء البحث املطلوب؛

اهذه)لألسباب):

االاله  عبد  السيد  به  تقدم  الذي  الطلب  برفض  تصرح   - أعال 

إبراهيم الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد البكوري 

ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عي�ضى أعضاء بمجلس 

املستشارين على إثر االقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم 

الهيأة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم 

بجهة »طنجة - تطوان - الحسيمة« ؛

ثاي ا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

املستشارين، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

30 من شوال 1443 )31 ماي 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

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

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

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


