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النظام البريدي الجاري به العمل.
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 ص2ص)عامة

حو2ق)املؤ ف)قالحو2ق)املجاقر0.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   1.22.35 رقم  شريف  ظهير 
املتعلق   2.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   66.19 رقم  القانون  بتنفيذ 
 .......................................................... 3726بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

إح اث)ا سجل)ا 2طني)ا فالحي.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   1.22.36 رقم  شريف  ظهير 
3729بتنفيذ القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفالحي................ 

املذه )ا 2طني) لبحث)ا زراعي.

 )2022 ماي   24(  1443 شوال  من   23 في  صادر   1.22.37 رقم  شريف  ظهير 
بتنفيذ القانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 املتعلق 
 .................................................. 3732بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.

إح اث)لجنة)قطن0ة) لمساقا0)بين)الجنسين)قتمكين)املرأ0.

 )2022 1443 )20 يونيو  20 من ذي القعدة  2.22.194 صادر في  مرسوم رقم 
3733بإحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة ....................

م ق ة)الجمارك)قا ضرائب)غير)املباشر0.

)2022 يونيو   16(  1443 القعدة  ذي  من   16 في  صادر   2.22.438 رقم   مرسوم 
 بتغيير املرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(

بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك 
قانون  بمثابة  الشريف  بالظهير  عليها  واملصادق  املباشرة  غير  والضرائب 
3734رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( ..............

 ص2ص)خاصة

املذادالت)بين)ا شهادات.

في  صادر   1278.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4
التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 
 ................................................................. 3736تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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في  صادر   1279.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 3736تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1281.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 3737تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1282.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 3737تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1283.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 3738تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1284.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

الصادر   2963.97 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4

التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )1997 ديسمبر   3(  1418 شعبان   2 في 

 ................................................................. 3738تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1366.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3739الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1375.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3739الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1377.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3740الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1378.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3740الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1379.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3741الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1380.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3741الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1381.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3742الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1382.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3742الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1383.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3743الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1385.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3743الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1387.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3744الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1388.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3744الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1392.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3745الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1393.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3745الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1394.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3746الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1395.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3746الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1396.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3747الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1397.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

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

3747الشهادات................................................................................................. 

املشاريع) عرقض) طلبات) دراسة) لجنة) قأعضاء) رئيس) تذ0ين)
املرشحة) ل عم):

قطاع)امل2س0وى)قاألغن0ة)قا فن2ن)االستذراض0ة)قا ك2ريغراف0ة.	 

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1276.22 صادر في 8 شوال 1443 

عروض  طلبات  دراسة  لجنة  وأعضاء  رئيس  بتعيين   )2022 ماي   9(

والفنون  واألغنية  املوسيقى  قطاع  في  للدعم  املرشحة  املشاريع 

 .................................................................. 3748االستعراضية والكوريغرافية.

قطاع)ا فن2ن)ا تشك0ل0ة.	 

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1277.22 صادر في 8 شوال 1443 

عروض  طلبات  دراسة  لجنة  وأعضاء  رئيس  بتعيين   )2022 ماي   9(

 ........................... 3748املشاريع املرشحة للدعم في قطاع الفنون التشكيلية.
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مح ثة) قطع) منح) (- قاسم.) قس0 ي) سل0مان) س0 ي) إقل0ما)
بذوارين)جماع0ين.

والتنمية البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك   قرار 

1443 16 من شوال  في  1337.22 صادر   القروية واملياه والغابات رقم 

تابع  جماعي  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 ماي   17(

بالغرب الري  دائرة  داخل  والواقع  »الرسوم«  الساللية   للجماعة 

3749بإقليم سيدي سليمان............................................................................. 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 

 1443 22 من شوال  في  1433.22 صادر  القروية واملياه والغابات رقم 

للجماعة  تابع  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 ماي   23(

2« والواقع بإقليم سيدي قاسم داخل دوائر  1 و  الساللية »اشبانات 

 ....... 3798الري بحوض سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم.

املختبر)ا ذم2مي) لتجارب)قا  راسات)»LPEE«.)-)ت2س0ع) طاق)
االعتماد) تو00م)مطابوة)املنت2جات)ا صناع0ة.

 1443 شوال  من   25 في  صادر   1498.22 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 
للتجارب  العمومي  للمختبر  االعتماد  نطاق  بتوسيع   )2022 ماي   26(
 ................... 3801والدراسات »LPEE« لتقييم مطابقة املنتوجات الصناعية.

املحكمة)ا  ست2رية

 ................ 3802قرار رقم 183.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 )7 يونيو 2022(

 ................ 3804قرار رقم 184.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 )7 يونيو 2022(

 ................ 3805قرار رقم 185.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 )7 يونيو 2022(



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 6)7ذ  

ظهير)شريف)رقم)5ذ.)).2)صادر)في)ذ))من)ش2ال)ذ200 )0))ماي)))2)) 
 (.22 رقم) ا وا 2ن) قتتم0م) بتغ0ير) (66.29 رقم) ا وا 2ن) بتنف0ذ)

املتذلق)بحو2ق)املؤ ف)قالحو2ق)املجاقر0.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق 
ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  املجاورة،  والحقوق  املؤلف 

املستشارين.

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

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قا 2ن)رقم)66.29
بتغ0ير)قتتم0م)ا وا 2ن)رقم)22.))املتذلق

بحو2ق)املؤ ف)قالحو2ق)املجاقر0

املادة األولى

و45  و44  و3  األولى  املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
)الفقرة األولى( و47 )الفقرة الثانية( و48 و64 من القانون رقم 2.00 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق 
الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير2000(، 

كما وقع تغييره وتتميمه :

»املادة األولى. - يقصد باملصطلحات.............. املعاني التالية :

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

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

»18 - يراد بعبارة »استنساخ طبق األصل« ......................... بمثابة 

»استنساخ طبق األصل.

» 1.18 - يراد بعبارة »وسائل النسخ التصويري« كل جهاز أو أداة 

»تمكن من صناعة نسخ من املصنف من خالل استنساخه طبق األصل 

»وتسمح بقراءته مباشرة. ويدخل في حكم وسائل النسخ التصويري كل 

»جهاز أو أداة تتيح رقمنة املصنف مسبقا قبل صناعة نسخ منه.

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

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

»27 - يراد بمصطلح »التثبيت«، ........................... أو نقلها بأداة.

للتفويت في  القابل  التتبع«، الحق غير  - يراد بمصطلح »حق   28«

»االستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم 

»أو الفن التشكيلي بعد البيع األول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه، 

»وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم 

»أو التشكيل، إما كبائع أو مشتري أو وسيط.

»29 - يقصد »بفنون الرسم والتشكيل« اللوحات الفنية، الرسم 

بصرية  دعامات  على  التشكيلية  اإلبداعات  النحت،  قماش،  »على 

»أو رقمية، الرسومات اليدوية، التصوير الفوتوغرافي، الكاريكاتير، فن 

»الخط، الطباعة الفنية.

يكون  خدمة  األنترنيت،  شبكة  عبر  املحتوى  تقاسم  خدمة   -  30«

من  الجمهور  تمكين  هو  الرئيسية  أهدافها  أحد  أو  الرئي�ضي  »هدفها 

»الولوج إلى عدد كبير من املصنفات املحمية التي يضعها مقدمو هذه 

»الخدمة رهن إشارة املستعملين عبر شبكة األنترنيت.

»31 - حق االستغالل، كل حق يمكن املؤلف من استعمال مصنفه 

قبل  من  االستعمال  ذلك  تم  سواء  لفائدته،  عائد  تحقيق  أجل  »من 

»املؤلف نفسه، أو من قبل الغير بناء على ترخيص منه، ومهما كانت 

»طريقة االستغالل أو الوسيلة املستعملة في ذلك.

»32 - املصنف البصري على شبكة األنترنيت، كل مصنف يتضمن 

نشره  يتم  شكله  أو  نوعه  كان  كيفما  مكتوبا  مطبوعا  أو  »صورا 

»واستغالله عبر شبكة األنترنيت.« 

والفنية  األدبية  املصنفات  على  القانون  هذا  يسري   -  .3 »املادة 

»والصحفية املسماة ..................................األدب والفن مثل :

»أ( ......................................................................... ؛

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

 ص2ص)عامة
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...............................................................................«

»ز( املصنفات السمعية-البصرية ........................ والفيديوغرام ؛

الزيتية  والرسوم  الرسوم  فيها  بما  الجميلة  الفنون  مصنفات  »ح( 

»وباقي الفنون التشكيلية واملنتوجات وأعمال النقش .............................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 44. - عقد النشر هو العقد............................ على إخراج عدد 

نشرها  يتولى  أن  املصنف بشرط  من  الرقمية  أو  الورقية  النسخ  »من 

»وتوزيعها.

»املادة 45 )الفقرة األولى(. - يجب تحت طائلة .......................... على 

»تعويض جزافي. وتطبق هذه املقتضيات سواء تعلق األمر باملصنفات 

»املنشورة ورقيا أو باملصنفات التي يتم تسويقها عبر شبكة األنترنيت 

»على دعامة إلكترونية أو ورقية.«

»املادة 47 )الفقرة الثانية(. - يجوز للناشر إذا ...................... بيان 

»يتضمن ما يلي :

»أ( ............................................................................... ؛

»ب(.............................................................................. ؛

»ج( عدد النسخ ............................................ عارضة أو قاهرة ؛

»د( مبلغ املستحقات املتعين ...................... املدفوعة للمؤلف سواء 

»تعلق األمر باملصنفات املنشورة ورقيا أو باملصنفات التي يتم تسويقها 

»عبر األنترنيت على دعامة إلكترونية أو ورقية، وذلك كيفما كان شكل 

»استغاللها ؛

منشورا  كان  إذا  مصنف  بكل  الخاصة  البيع  مداخيل  بيان  »ه( 

»بطريقة رقمية وكذا املداخيل الناتجة عن أي وسيلة أخرى الستغالل 

»هذا املصنف ؛

»و( تقرير مفصل حول حساب الحقوق بالنسبة لكل مصنف ؛

»ز( ثمن البيع املطبق.«

»الـمادة 48. - يمكن أن ينص .................................تعويض جزافي.

»وفيما يتعلق بنشر املؤلفات، ...................... الحاالت التالية :

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

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

»5 - الطبعات ................................................ السحب.

»أما بخصوص املصنفات.................................. مؤلفات أو خدمات.

»ويطبق مبدأ املكافأة املشار إليه في الفقرة األولى من هذه املادة، 

ناشري  لفائدة  األنترنيت  شبكة  عبر  املنشورة  للمصنفات  »بالنسبة 

»الصحف عند استغاللها من قبل مقدمي الخدمات عبر هذه الشبكة.«

»املادة 64. - يعاقب بالحبس من ................. التجاري بخرق متعمد :

»- لحقوق املؤلف املشار إليها في املـواد 9 و10 و1.43 و1.49 ؛

»- لحقوق فناني األداء .....................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

يتمم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

باملادتين 1.15 و 1.43 وبفصل رابع مكرر وفصل تاسع من الباب األول 

منه وباملادتين 16.65 و17.65 من الباب الرابع املكرر، وذلك على النحو 

التالي :

»املادة 1.15. - بصرف النظر عن مقتضيات املادة 10 أعاله، يجوز 

»دون الحصول على إذن مسبق من املؤلف ودون أداء مكافأة، القيام 

العادي  االستغالل  مع  ذلك  يتعارض  أال  شريطة  التالية،  »باألعمال 

»للمصنف من قبل املؤلف، وأال يضر بمصالحه املادية املشروعة :

بكيفية مشروعة، ووضع نسخ منه رهن  توزيع مصنف منشور   -  «

األشخاص  وكذا  البصر  وضعاف  املكفوفين  األشخاص  »إشارة 

 »ذوي اإلعاقات الذين يجدون صعوبة في قراءة املطبوعات بسبب

وعلى شكل  أي  في  لهم  متاحا  جعله  بغرض  وذلك   »إعاقتهم، 

»أي دعامة كانت ؛  

» - األداء العلني للمصنف بغية تيسير النفاذ إليه من قبل األشخاص 

»املشار إليهم أعاله.« 

»املادة 1.43. - يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق 

28 من املادة  البند  في  »التتبع في ما يخص مصنفاتهم، كما هو محدد 

»األولى من هذا القانون، ويستمر ذوو حقوق املؤلف في االستفادة من 

»هذا الحق طيلة السبعين سنة امليالدية املوالية لتاريخ وفاة املؤلف.

باقتطاع  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  يقوم  ذلك،  أجل  »ومن 

التتبع،  حق  برسم  املصنف  بيع  ثمن  من  العائد  محصول  من  »نسبة 

»لصالح املؤلف أو ذوي حقوقه.

وكيفيات  السابقة  الفقرة  في  إليه  املشار  االقتطاع  نسبة  »تحدد 

»احتسابها من لدن املكتب املغربي لحقوق املؤلفين بنص تنظيمي.« 
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»الفصل الرابع املكرر

»املستحوات)املفرقضة)على)قسائل)ا نسخ)ا تص2يري«

»املادة 1.24. - تؤدى عن وسائل النسخ التصويري املنصوص عليها 

»في البند 1.18 من املادة األولى من هذا القانون، مستحقات من قبل 

»الصانع املحلي لهاته الوسائل أو مستوردها، لفائدة املؤلفين. ويشار 

»إليها فيما بعده »بمستحقات النسخ التصويري«.

الخاضعة  التصويري  النسخ  وسائل  الئحة  تنظيمي  بنص  »تحدد 

»ملستحقات النسخ التصويري.« 

»املادة 2.24. - يحتسب املكتب املغربي لحقوق املؤلفين مستحقات 

»النسخ التصويري بطريقة جزافية بالنسبة لوسائل النسخ التصويري 

»حسب طبيعة كل وسيلة وخصائصها التقنية.

وسائل  على  املفروضة  الجزافية  األسعار  تنظيمي  بنص  »تحدد 

»النسخ التصويري وكيفيات توزيعها.« 

»املادة 3.24. - يجب على امللزمين بأداء مستحقات النسخ التصويري 

املعلومات  املؤلفين بجميع  املغربي لحقوق  املكتب  »أن يصرحوا لدى 

الوقت،  نفس  في  يقوموا،  وأن  التصويري  النسخ  بوسائل  »املتعلقة 

»بتسديد تلك املستحقات لدى املكتب املذكور، وذلك طبقا لإلجراءات 

»املنصوص عليها في املادتين 8.59 و 9.59 من هذا القانون.

»عالوة على ذلك، تطبق على امللزمين بمستحقات النسخ التصويري 

»أحكام املواد من 11.59 إلى 13.59 من هذا القانون.«

التدابير  الفصل  هذا  ألحكام  خرق  كل  على  تطبق   -  .4.24 »املادة 

هذا  من  الرابع  الباب  في  عليها  املنصوص  والعقوبات  »التحفظية 

»القانون.«.

»الفصل التاسع

»أحكام)خاصة)باالستغالل)ا رقمي) لمصنفات)امل2س0و0ة)

»قاملصنفات)ا سمذ0ة)-)ا بصرية)قاملصنفات)ا بصرية

عبر خدمات  مقدم  لفائدة  يمنح  ترخيص  كل   -  .1.49  »املادة 

»شبكة األنترنيت، من أجل استغالل حقوق تتعلق بمصنف موسيقي 

»أو مصنف سمعي - بصري أو مصنف بصري، يعتبر في مدلول هذا 

»القانون بمثابة ترخيص باالستغالل الرقمي لهذه الحقوق في مناطق 

»ترابية متعددة خارج التراب الوطني.

»وبناء على ذلك، يتعين على كل مقدم خدمات على شبكة األنترنيت، 

»الحصول على ترخيص من املؤلف أو ذوي حقوقه، من أجل استغالل 

»مصنف من املصنفات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله عبر الشبكة 

»املذكورة.

مقتضيات  تطبيق  طائلة  تحت  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  »وال 

»املادة 64 من هذا القانون، ممارسة حق االستغالل من قبل أي كان 

»دون الحصول على الترخيص املشار إليه في الفقرة السابقة، يمنحه 

»املؤلف أو ذوو حقوقه، مع مراعاة أحكام املادة 2.49 بعده.

صالحية  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  يمارس   -  .2.49 »املادة 

»منح تراخيص استغالل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة عبر شبكة 

 - السمعية  واملصنفات  املوسيقية  املصنفات  يخص  ما  في  »األنترنيت، 

»البصرية واملصنفات البصرية، املكلف بحمايتها طبقا للتشريع الجاري 

»به العمل.

األنترنيت  شبكة  عبر  الخدمات  مقدمي  على  يجب  الغاية،  »ولهذه 

كل  األقل  على  واحدة  مرة  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  »إبالغ 

»ثالثة )3( أشهر باملعلومات املحينة والكاملة املتعلقة باملصنفات التي 

»تم استغاللها، وحصيلة هذا االستغالل. ويحدد املكتب في ضوء ذلك، 

أداؤها من قبل مقدم  التي يجب  الناتجة عن هذا االستغالل  »املبالغ 

 »الخدمات املعني، سواء بكيفية جزافية أو وفق وحدات حسابية حسب

تبرم  اتفاقيات  في  الواردة  والكيفيات  للشروط  طبقا  وذلك  »الحالة، 

»لهذا الغرض.«

على  الحصول  في  الصحف  ناشري  حقوق  تتقادم   -  .16.65 »املادة 

االستغالل  مقابل  القانون  هذا  من   48 املادة  في  إليها  املشار  »املكافأة 

»الرقمي ملنشوراتهم عبر شبكة األنترنيت بعد سنتين من نشر املنشورات 

»املذكورة. وتحتسب هذه املدة ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية 

»لتاريخ النشر عبر الشبكة املذكورة.

»املادة 17.65. - ألجل تطبيق أحكام املادة 16.65 أعاله، يبرم ناشرو 

 »الصحف اتفاقيات مع املكتب املغربي لحقوق املؤلفين، وذلك بهدف 

 »تفويض املكتب حق إبرام اتفاقيات مع مقدمي خدمات تقاسم املحتوى 

املذكورين،  الناشرين  حقوق  حماية  أجل  من  األنترنيت  شبكة  »عبر 

»وتحصيل مستحقاتهم بشأنها، وكذا تحديد طرق توزيعها لفائدتهم. 

طبيعة  الصحف  وناشري  املكتب  بين  املبرمة  االتفاقيات  »تحدد 

»املنشورات املراد حماية حقوق أصحابها، ونوعيتها وأصنافها.

الخدمات  ومقدمي  املكتب  بين  املبرمة  االتفاقيات  »وتحدد 

»املذكورين، على الخصوص، كيفية تطبيق التقنيات الفعالة للتعرف 

»على املحتوى، وتزويد املكتب بجميع املعلومات الضرورية التي تمكنه 

»من التتبع الدائم واملستمر لعمليات استغالل حقوق ناشري الصحف 

»املتعلقة بمنشوراتهم املشمولة بالحماية.«
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ظهير)شريف)رقم)6ذ.)).2)صادر)في)ذ))من)ش2ال)ذ200 )0))ماي)))2)) 

بتنف0ذ)ا وا 2ن)رقم)2).82)بإح اث)ا سجل)ا 2طني)ا فالحي

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفالحي، كما وافق عليه 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

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

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قا 2ن)رقم)2).82

بإح اث ا سجل)ا 2طني)ا فالحي

البــاب األول

أحكام)عامــة

املادة األولى

يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم »السجل الوطني الفالحي«، 

املتعلقة  املعطيات  معالجة  إطاره  في  ويتم  اإلدارة،  إلى  تدبيره  يعهد 

بها  املتعلقة  املعطيات  تقييد  خالل  من  الفالحية،  باالستغالليات 

وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند االقتضاء.

املادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

نشاطا  يمارس  اعتباري  أو  ذاتي  شخص  كل   : ا فالحي) املستغل) (-

فالحيا داخل استغاللية فالحية ويتولى تدبيرها، ويشار إليه بعده 

باملستغل ؛

 -)االستغال 0ة)ا فالح0ة): كل وحدة إنتاج فالحي، نباتي أو حيواني 

نفس  تتقاسم  أكثر  أو  واحدة  أرضية  قطعة  تضم  معا،  أو هما 

بأي  مرتبطة  غير  الوحدة  هذه  تكون  أن  ويمكن  اإلنتاج،  وسائل 

قطعة أرضية.

املادة 3

تتم معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي التي يتضمنها السجل 

املتعلق   09.08 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  إطار  في  الفالحي  الوطني 

الطابع  ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية 

بتاريخ   1.09.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الشخ�ضي، 

22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( والنصوص املتخذة لتطبيقه.

الباب الثاني

أه اف)ا سجل)ا 2طني)ا فالحي)قمضم2 ه

املادة 4

يهدف السجل الوطني الفالحي إلى ما يلي :

- وضع قاعدة معطيات خاصة باالستغالليات الفالحية ؛

- منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغاللية فالحية ؛

االستراتيجيات  إعداد  في  لإلسهام  الضرورية  املعطيات  توفير   -

والبرامج العمومية في القطاع الفالحي ؛

الولوج  لتيسير  الفالحية  باالستغالليات  املتعلقة  املعطيات  توفير   -

واملؤسسات  اإلدارات  تقدمها  التي  الفالحية  التنمية  برامج  إلى 

االستثمار  بتشجيع  منها  املتعلقة  سيما  وال  العمومية،  واملقاوالت 

تدبير  بأنظمة  وكذا  املنهي،  والتنظيم  اإلنتاج،  سالسل  وتنمية 

املخاطر والتأمين الفالحي ؛

- اإلسهام في تطوير برامج التنمية الفالحية املوجهة لالستغالليات 

الفالحية وتقوية وعصرنة تدخالت الدولة في هذا املجال ؛

- إعداد مؤشرات وطنية تتعلق باالستغالليات الفالحية ؛

- اإلسهام في تحسين التدخالت املتعلقة باالستشارة والتأطير التقني 

للفالحين ؛

الحماية  برامج  من  املستغلين  استفادة  لتيسير  املعطيات  توفير   -

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  املقدمة  االجتماعية 

الجاري بها العمل ؛
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- اإلسهام في تبسيط اإلجراءات املتعلقة بالخدمات املقدمة لفائدة 

االستغالليات الفالحية وتجويدها.

املادة 5

يتضمن السجل الوطني الفالحي بالنسبة لكل استغاللية فالحية، 

حسب الحالة، خصوصا املعطيات التالية :

- املعرف الرقمي ؛

- هوية املستغل ووضعه القانوني ؛

- املوقع الجغرافي لالستغاللية الفالحية ومساحتها ؛

- الطبيعة القانونية للعقار موضوع االستغاللية ؛

- عدد القطع األرضية، عند االقتضاء، ومساحة كل واحدة منها ؛ 

- نوع املزروعات واملغروسات املتواجدة بها ؛

العمرية  والفئة  الجنس  حسب  وتركيبتها  وعددها  املاشية  صنف   -

والساللة ؛

- صنف املنتجات الحيوانية األخرى وعددها ؛

- البنايات واملنشآت والتجهيزات واملعدات الفالحية املتواجدة بها ؛

- نظام الري املعتمد.

املادة 6

العمومية  العمومية واملؤسسات واملقاوالت  يتعين على اإلدارات 
الشروط  على  عالوة  تشترط،  أن  الفالحية  التنمية  برامج  تقدم  التي 
والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  منها  لالستفادة  املطلوبة 
الجاري بها العمل، التقييد املسبق لكل استغاللية فالحية في السجل 

الوطني الفالحي.

الباب الثالث

 تو00 )االستغال 0ات)ا فالح0ة)في)ا سجل
ا 2طني)ا فالحي

املادة 7

من  الفالحي  الوطني  السجل  في  فالحية  استغاللية  كل  تقييد  يتم 
لدن املستغل أو الشخص املفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى 

اإلدارة أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التقييد في السجل الوطني الفالحي.

املادة 8

رقمي  منح معرف  الفالحي  الوطني  السجل  في  التقييد  على  يترتب 
لكل استغاللية فالحية. 

دون اإلخالل بأحكام املادة 14 من هذا القانون، ال يجوز استعمال 

املعرف الرقمي إال من لدن املستغل أو الشخص املفوض من لدنه.

املادة 9

يترتب على كل تقييد في السجل الوطني الفالحي منح شهادة تقييد 

االستغاللية الفالحية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منحها.

املادة 10

املعدلة  والتقييدات  التقييدات  الفالحي  الوطني  السجل  يتضمن 

والتشطيبات، وتتم هذه العمليات وفق الكيفيات املنصوص عليها في 

املادة 7 أعاله.

املادة 11

يمكن لكل شخص قام بتقييد استغاللية فالحية في السجل الوطني 

الفالحي أن يطلب :

- االطالع على املعلومات املتعلقة باالستغاللية الفالحية املضمنة في 

السجل الوطني الفالحي ؛

- القيام بتصحيح املعطيات املتعلقة باالستغاللية الفالحية ؛

- استخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفالحي.

املادة 12 

املفوض  الشخص  أو  حقوقه  ذوي  أو  مستغل  كل  على  يتعين 

بتحيين  تنظيمي،  بنص  املحددة  الكيفيات  وفق  يقوم،  أن  لدنه،  من 

املعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد االستغاللية الفالحية في 

السجل الوطني الفالحي، عند حدوث أي تغيير في هذه املعطيات داخل 

أجل ثالثة )3( أشهر ابتداء من تاريخ حدوثه.

املادة 13 

يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص املفوض من لدنه، 

السجل  من  الفالحية  االستغاللية  تقييد  على  التشطيب  يطلب  أن 

الوطني الفالحي وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

من  يوما   )30( ثالثين  أجل  داخل  التشطيب  طلب  في  اإلدارة  تبت 

تاريخ تقديمه. 
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املادة 14

يمكن أن يستعمل املعرف الرقمي املنصوص عليه في املادة 8 أعاله 

املؤسسات  أو  العمومية  اإلدارات  تمسكها  التي  السجالت  جميع  في 

واملقاوالت العمومية التي تقدم برامج التنمية الفالحية. كما يستعمل 

املعرف كرابط بين قواعد معطياتها في احترام ألحكام القانون السالف 

الذكر رقم 09.08.

تقوم  أن  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  اإلدارات  على  يتعين 

لكل  بالنسبة  الفالحية  التنمية  ببرامج  الخاصة  املعطيات  بإدراج 

استغاللية فالحية في السجل الوطني الفالحي.

الباب الرابع

ت بير)ا سجل)ا 2طني)ا فالحي

املادة 15

أقصاه  أجل  في  الفالحي،  الوطني  بالسجل  املكلفة  اإلدارة  تتولى 

ثالثين )30( يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي :

- دراسة طلبات التقييدات والتقييدات املعدلة والتشطيبات والبت 

فيها ؛

- التحقق من صحة املعطيات املصرح بها ؛

- منح املعرف الرقمي املنصوص عليه في املادة 8 من هذا القانون ؛

- منح شهادة التقييد في السجل املنصوص عليها في املادة 9 من هذا 

القانون ؛

طبقا  استعمالها  وتأمين  السجل  في  املضمنة  املعطيات  حماية   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 16

يمكن لإلدارة، عالوة على املعطيات املدلى بها أثناء إجراء التقييد 

أجل  من  تستغل  أن  الفالحي،  الوطني  السجل  في  املعدل  أو التقييد 

التحقق من صحة هذه املعطيات، جميع املعطيات التي يمكن الحصول

العمومية وذلك  العمومية األخرى والهيئات  عليها من لدن اإلدارات 

في احترام لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية األشخاص 

الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي.

تقييد  طلب  تقديم  عند  إما  التحقق،  بعملية  اإلدارة  تقوم 

االستغاللية الفالحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم 

برامج التنمية الفالحية. ولهذا الغرض يمكن لإلدارة القيام بزيارات 

ميدانية لالستغالليات الفالحية املذكورة.

املادة 17

إذا تبين من خالل عملية التحقق أن املعطيات املتعلقة باالستغاللية 

تم  ملا  مطابقة  غير  الفالحي  الوطني  السجل  في  املقيدة  الفالحية 

التصريح به من طرف املستغل، تقوم اإلدارة بإعذار املعني باألمر من 

أجل القيام بتصحيح هذه املعطيات داخل أجل خمسة وأربعين )45( 

يوما من تاريخ تبليغه باإلعذار املذكور.

في حالة عدم القيام بالتصحيح املطلوب، يمكن لإلدارة اتخاذ كافة 

من  الفالحية  االستغاللية  استفادة  تعليق  أجل  من  الالزمة  التدابير 

برامج التنمية الفالحية. 

الباب الخامس 

موتض0ات)مختلفة

املادة 18

دون اإلخالل بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية الجاري 

مستغل  كل  درهم   20.000 إلى   5.000 من  بغرامة  يعاقب  العمل،  بها 

أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص املعطيات املتعلقة باالستغاللية 

 )10( إلى عشرة  الغرامة  الفالحي. وترفع  الوطني  في السجل  الفالحية 

أضعاف إذا كان املستغل شخصا اعتباريا.

املادة 19

صدور  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

أجل  في  الرسمية  الجريدة  في  لتطبيقه  الالزمة  التنظيمية  النصوص 

أقصاه اثني عشر )12( شهرا من تاريخ صدور هذا القانون.
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ظهير)شريف)رقم)7ذ.)).2)صادر)في)ذ))من)ش2ال)ذ200 )0))ماي)))2)) 

 بتنف0ذ)ا وا 2ن)رقم)2).82)بتغ0ير)قتتم0م)ا وا 2ن)رقم)02.82

املتذلق)بإح اث)املذه )ا 2طني) لبحث)ا زراعي.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

40.80 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   81.21 رقم  القانون   هذا، 

املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي، كما وافق عليه مجلس 

النواب ومجلس املستشارين.

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

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قا 2ن)رقم)2).82

 بتغ0ير)قتتم0م)ا وا 2ن)رقم)02.82

املتذلق)بإح اث)املذه )ا 2طني) لبحث)ا زراعي

مادة فريدة

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل الثاني من القانون 

الصادر  الزراعي،  للبحث  الوطني  املعهد  بإحداث  املتعلق   40.80 رقم 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1401 

)8 أبريل 1981( :

»الفصل الثاني. - يكلف املعهد الوطني للبحث الزراعي بما يلي :

إلى  الرامية  واالقتصادية  والتقنية  العلمية  األبحاث  إجراء   -  1«

»التنمية املستدامة للفالحة وتربية املوا�ضي ؛

»2 - مباشرة الدراسات االستطالعية، خاصة، الدراسات املتعلقة 

»بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين اإلنتاج النباتي أو الحيواني ؛

»3 - القيام، من ذات نفسه أو بناء على طلب األفراد، بإجراء تجارب 

النباتي  اإلنتاج  تحسين  إلى  الرامية  أو  الجديدة  املزروعات  شأن  »في 

الصبغة  ذات  التجارب  جميع  مباشرة  عامة،  وبصفة  »والحيواني، 

»الفالحية أو التي تتعلق بإعداد أساليب تحويل قصد تثمين املنتوجات 

»النباتية والحيوانية واستعمالها ؛

»4 - املساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية 

التكوين والتأطير واستقبال الطلبة  في  في املجهود الوطني  »والخاصة 

»واملتدربين ؛

»5 - العمل، في إطار اختصاصاته، على مراقبة األبحاث والدراسات 

»واألشغال املنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة ؛

التي  البحث  مجال  في  واالبتكارات  املعارف  نشر  على  العمل   -  6«

»تدخل ضمن اختصاصاته بكل الوسائل املناسبة ؛

ينجزها ومواكبة  التي  األبحاث  نتائج  تطبيق  كيفيات  تحديد   -  7«

»نقلها لفائدة الفاعلين املعنيين ؛

»8 - املبادرة، في إطار مهامه، إلى وضع واملشاركة في برامج تهدف إلى 

»حماية التنوع البيولوجي واملحافظة عليه ؛

النباتية،  الوراثية  للموارد  الوطنية  املجموعة  وتدبير  إيواء   -  9«

»واملوارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة، 

»طبقا لاللتزامات الدولية للمملكة املغربية في هذا املجال.

»يمكن للمعهد، من أجل القيام باملهام املنوطة به، على الخصوص، 

»أن :

» - يحدث وحدات البحث أو دعم البحث وتدبيرها ؛

تابعة له أو يحوز مساهمات في شركات أخرى،  - يحدث شركات   «

»طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بغية تثمين أبحاثه ؛

» - يسوق نتائج أبحاثه ؛

و/أو  اختصاصاته  مجاالت  في  ودولية  وطنية  تظاهرات  ينظم   -  «

»يشارك فيها ؛

إبرام  خاصة من خالل  الخارج،  وفي  املغرب  في  يطور شراكات،   -  «

في  أو  اختصاصاته  ضمن  تدخل  التي  املجاالت  في  »اتفاقيات 

»املجاالت ذات الصلة.«
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ذ200  ا وذــ 0) عي) مـــن) ((2 فـــي) صــــادر) ((.((.290 رقـــم) مـرســـ2م)

بين) ا 2طن0ة) لمساقا0) ا لجنة) بإح اث) ()(2(( و2 20) ((2(

الجنسين)قتمكين)املرأ0.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، والسيما الفصلين 19 و90 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 جمادى اآلخرة 1434 

)29 أبريل 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية ؛

وباقتراح من وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1443 

)9 يونيو 2022(،

رسم ما يلي :

املــادة األولـى

الجنسين  بين  للمساواة  لجنة وطنية  الحكومة  رئيس  لدى  تحدث 

وتمكين املرأة، يشار إليها بعده باسم »اللجنة الوطنية«.

املادة 2

الحكومية  السلطات  إلى  املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع 

النصوص  بموجب  األخرى  العمومية  والهيئات  واملؤسسات 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية املهام 

التالية :

على  الجنسين  بين  املساواة  تفعيل  لتسريع  مخطط  وضع  اقتراح   -

الحكومة وتتبع تنفيذه ؛

صادق  التي  باملرأة  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  إعمال  تتبع   -

القضاء على جميع  اتفاقية  إليها، ال سيما  انضم  أو  املغرب  عليها 

أشكال التمييز ضد املرأة ؛ 

بين  املساواة  لتحقيق  الالزمة  التدابير  مختلف  اتخاذ  اقتراح   -

الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء ؛

- اقتراح اتخاذ التدابير الالزمة لتمكين املرأة في املجال االقتصادي 

والسيا�ضي واالجتماعي ال سيما التدابير التي تروم الرفع من معدل 

نشاط النساء ؛

بين  التنسيق  الالزمة لضمان حسن  التدابير  اتخاذ جميع  اقتراح   -

مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات 

واملخططات الوطنية في مجال حماية حقوق املرأة والنهوض بها ؛

- دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات املجتمع 

املدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية الالزم 

اعتمادها للنهوض بحقوق املرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ؛

- إعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال 

املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة.

املادة 3

السلطة  أو  الحكومة  رئيس  يرأسها  التي  الوطنية،  اللجنة  تتألف 

الحكومية املفوضة من قبله، من السلطات الحكومية املكلفة بما يلي : 

- الداخلية ؛

- الشؤون الخارجية ؛

- العدل ؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

- االقتصاد واملالية ؛

- التجهيز واملاء ؛

- التربية الوطنية ؛

- الصحة والحماية االجتماعية ؛

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

- اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

- الصناعة والتجارة ؛

-  السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

- التعليم العالي ؛

- التنمية املستدامة ؛

- النقل واللوجيستيك ؛

- املرأة ؛

-االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ 

-االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة.

باإلضافة إلى :

- املندوب السامي للتخطيط ؛
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- املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان ؛

- رئيس جمعية الجهات؛

- رئيس جمعية الجماعات ؛

- رئيس الجمعية املغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ؛

- رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب ؛

كما تضم اللجنة الوطنية في عضويتها ثالثة ممثلين عن الجمعيات 

النشيطة في مجال حقوق املرأة، يعينون من قبل رئيس الحكومة.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعها، بصفة 

أخرى  حكومية  سلطة  أي  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  وكلما  استشارية 

معنية بجدول أعمال اللجنة الوطنية، أو أي خبير أو هيئة يرى فائدة 

في حضور اجتماعاتها. 

املادة 4 

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة في 

يحدده  أعمال  جدول  على  بناء  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  وكلما  السنة، 

الرئيس باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة باملرأة.

املادة 5 

ممثلي  من  تتألف  تقنية  لجنة  الوطنية  اللجنة  رئيس  لدى  تحدث 

السلطات الحكومية املشار إليها في املادة 3 أعاله، تتولى القيام بما يلي:

اللجنة  عليها  تعرضها  التي  والتقارير  التوصيات  مشاريع  إعداد   -

الوطنية ؛ 

- تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية وتوصياتها وتتبع تنفيذها.

املادة 6

يعهد  الوطنية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية  للجنة  يجوز 

إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا املرتبطة بمجال اختصاص اللجنة 

الوطنية، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة واملهام املسندة إليها بقرار 

لرئيس الحكومة.

املادة 7

كتابة  بمهام  باملرأة  املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثل  يقوم 

اللجنة الوطنية.

املادة 8

تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية وأجهزتها بقرار لرئيس الحكومة.

املادة 9

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة. 

وحرر بالرباط في 20 مـــن ذي القعــدة 1443 )20 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير ة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

اإلمضاء : عواطف حيار.

مرس2م)رقم)8ذ0.)).))صادر)في)26)من)عي)ا وذ 0)ذ200 )26)و2 20)))2)) 

97ذ2  ش2ال) من) ((5 بتاريخ) ((.77.86( رقم) املرس2م) بتغ0ير)

)9)أكت2بر)2977()بتطب0ق)م ق ة)الجمارك)قا ضرائب)غير)املباشر0)

قاملصادق) املباشر0) غير) قا ضرائب) الجمارك) إلدار0) ا راجذة)

في) ا صادر) 9ذذ.2.77) رقم) قا 2ن) بمثابة) ا شريف) با ظهير) عليها)

5))من)ش2ال)97ذ2 )9)أكت2بر)2977).

رئيس الحكومة،

الراجعة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  على  بناء 

بالظهير  عليها  املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة 

1397 شوال  من   25 بتاريخ   1.77.339 رقم  قانون  بمثابة   الشريف 

)9 أكتوبر 1977(، كما وقع تغييرها وتتميمها، وال سيما الفصل 164 

منها ؛

من  25 في  الصادر   2.77.862 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

والضرائب الجمارك  مدونة  بتطبيق   )1977 أكتوبر   9(  1397  شوال 

املباشرة غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  الراجعة  املباشرة   غير 

1.77.339 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  بالظهير  عليها   واملصادق 

تغييره  وقع  كما   )1977 أكتوبر   9(  1397 شوال  من   25 في  الصادر 

وتتميمه، ال سيما الفصل 190 - ج( 2 منه ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

بامليزانية ؛

وبعد استطالع رأي وزير الصناعة والتجارة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 16 من ذي القعدة 1443 

)16 يونيو 2022(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

من   2 ج(   -  190 الفصل  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير 
 املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397

)9 أكتوبر 1977( :

للمغرب،  الدولية  االلتزامات  مراعاة  مع   -  .2 ج(   -  190 »الفصل 
االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  إلى  املرسلة  واألشياء  »املنتجات 
تتعدى ال  قيمة  حدود  في  باملغرب  اعتيادية  إقامة  لهم   »الذين 

»1250 درهم باستثناء :

» - الكحول والتبغ ؛

» - املنتجات واألشياء املقتناة من خالل املعامالت املنجزة بطريقة 
»إلكترونية.«

املادة الثانية

املكلف  واملالية  وزيرة االقتصاد  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

بامليزانية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به 

ابتداء من فاتح يوليو 2022.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1443 )16 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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2(78.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)
 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

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

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)ف0 را 0ة)رقس0ا):

»...........................................................................................................
» – Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité 

» médecine générale, délivrée par l’Université de Tambov  
» G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 5 juillet 2019, 
» assortie d’un stage de deux années : une année au sein 
» du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une  
» année au sein du Centre hospitalier préfectoral 
» Mohamed Bouafi de Casablanca, validé par la Faculté de 
» médecine et de pharmacie de Casablanca - le 24 janvier 
» 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2(79.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)

 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

 ص2ص)خاصة
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»-)رقما 0ا):

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

» – Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea 
» medicina, délivré par Facultatea de medicina, 
» Universitatii de medicina si farmacie »IULIU Hatieganu« 
» din Cluj - Napoca - Roumanie - le 9 mars 2015, assorti 
» d’un stage d’une année au sein du Centre hospitalier 
» universitaire Mohammed VI d’Oujda, validé par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2(82.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)

 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)ف0 را 0ة)رقس0ا):

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

» – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 

» générale, délivrée par l’Université d’Etat de Tambov 

» G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 7 juillet 2017, 

» assortie d’un stage de deux années : une année au sein du 

» Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda 

» et une année à l’hôpital El Farabi d’Oujda, validé par la 

» Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2(8(.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)

 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

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

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)أقكرا 0ا):

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

» – Qualification specialist degree general medicine, doctor 
» of medicine, délivrée par Odessa national medical 
» University - Ukraine - le 25 juin 2019, assortie d’un stage 
» de deux années, validé par la Faculté de médecine et de 
» pharmacie de Marrakech - le 31 janvier 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ذ8)2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)
 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

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

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)رقما 0ا):

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

» – Titlul de doctor-medic, in domeniul sanatate, programul  
» medicina, délivré par Facultatea de medicina - 
» Universitatii de medicina si farmacie » Grigore T. 
» Popa « din IASI - Roumanie - le 24 juin 2021, assorti 
» d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 
» compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 
» pharmacie d’Oujda. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2(80.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
ا ورار) بتتم0م) ()(2(( ماي) (5( ذ200  ش2ال) (0 في) صادر)
 (2997 )ذ)ديسمبر)  2028 ))شذبان) في) ا صادر) 97.ذ96)) رقم)

بتح و )الئحة)ا شهادات)ا تي)تذادل)دبل2م)دكت2ر))في)ا طب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 ؛

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

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي 
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)اسبا 0ا):

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

» – Titulo universitario oficial de graduado en medicina, 
» délivré par Universidad de Cordoba - Espagne. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).66ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: électrique

– Qualification master degree field of study 14 electrical 
engineering, program subject area 141 electrical energetics, 
electrical engineering and electromechanics, délivrée 
par Odessa polytechnic state University - Ukraine - 
le 31 décembre 2021,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، املسلك : علوم املادة 

الفيزياء املسلمة من كلية العلوم بالرباط بتاريخ 31 يوليو 2018.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).75ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 ؛
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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, délivré par l’Ecole 
nationale supérieure Mines-Télécom - Lille - Douai - 
France - délivré - le 17 décembre 2020,

املدنية،  الهندسة   : شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

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

التقنيين املتخصصين في األشغال العمومية بمراكش، فوج 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).77ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

: Energétique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Baccalauréat en ingénierie )B.Ing( en génie électrique, 
délivré par l’Ecole polytechnique - Université  de Montréal - 
Canada - le 3 juin 2011,

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.

)).78ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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,



702ذالجريدة الرسمية عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(  

املدنية،  الهندسة  شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 
تخصص : طرق، نمط التكوين : تكوين أسا�ضي املسلم من معهد تكوين 

التقنيين املتخصصين في األشغال العمومية بمراكش، فوج 2012.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).79ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)
صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 
: mécanique et industriel

– Qualification master’s degree program subject area 
industrial machinery engineering, délivrée par Kharkiv 
national automobile and highway University - Ukraine - le 
30 juin 2020, assortie de la qualification bachelor program 
subject area machine engineering, délivrée par la même 
université - le 30 juin 2018,

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.

)).82ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

: Agronomie تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur d’Etat en agronomie, spécialité : 
technologie alimentaire, délivré par l’Institut des sciences 
agronomiques - Centre universitaire - Tiaret - Algérie - 
session juin 1994,

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.
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)).82ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

– Titlul de master in domeniul de studii inginerie civila 

si instatlatii, programul de studii inginerie structurala / 

ingenierie des structures, délivré par Facultatea de 

inginerie in Limbi Straine - Universitatii tehnice de 

constructii Bucuresti - Roumanie - le 24 novembre 2021, 

assorti du titlul de inginer in domeniul de studii inginerie 

civila, délivré par la même université - le 5 août 2019,

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.

)).)8ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur, ingénierie de construction, délivré par 

l’Ecole supérieure d’Enschede - Pays Bas - le 4 juillet 1997,

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.



ذ70ذالجريدة الرسمية عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(  

)).ذ8ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 Mines Télécom Lille Douai - France - 

délivré - le 14 octobre 2021,

املدنية،  الهندسة  شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

من  مسلم  أسا�ضي  تكوين   : التكوين  نمط  املياه،  هندسة   : تخصص 

بمراكش،  العمومية  األشغال  في  املتخصصين  التقنيين  تكوين  معهد 

فوج 2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).85ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

: Construction تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur industriel en construction, délivré par 

l’Institut supérieur industriel de la communauté française - 

Belgique - le 30 juin 1992,

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.



عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 700ذ  

)).87ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole spéciale des travaux 

publics, du bâtiment et de l’industrie, spécialité : travaux 

publics - France, délivré - le 30 novembre 2016,

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.

)).88ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

 Système en في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: mathématiques et ordinateurs

– Titre d’ingénieur systèmes, dans la spécialité formalismes 

mathématiques et ordinateurs, délivré par l’Institut 

polytechnique de Lvov-ex - URSS - le 25 juin 1981,

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.



705ذالجريدة الرسمية عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(  

)).)9ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 rural تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur agronome, dans l’option de 

spécialisation génie rural, délivré par l’Ecole nationale 

supérieure d’agriculture - Université de Thies - Sénégal - le 

10 octobre 2018,

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.

)).ذ9ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

فـــي  التــاليــــة  الشهـــــادة  دولـــــة،  مهندس  دبلـــوم  ملعادلــــة  تقبــل 

: Electromécanique

– Grade d’ingénieur industriel, délivré par l’Institut 

provincial supérieur industriel - Charleroi - Belgique - le 

19 octobre 1985, assorti du grade de candidat ingénieur 

industriel, délivré par le même institut - le 7 juillet 1983,

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.



عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 706ذ  

)).90ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

– Qualification master degree field of study architecture 
and construction program subject area building and civil 
engineering, délivrée par Prydniprovska state Academy 
of civil engineering and architecture - Ukraine - le 
31 décembre 2021, assortie de la qualification bachelor 
degree program subject area building and civil engineering 
educational program civil and industrial engineering 
professional qualification civil engineer, délivrée par la 
même académie - le 30 juin 2020,

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.

)).95ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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

– Qualification master’s degree, field of study architecture 
and construction programme subject area building and 
civil engineering, délivrée par Lviv polytechnic national 
University - Ukraine - le 31 décembre 2021, assortie de 
la qualification bachelor degree program subject area 
building and civil engineering educational program 
building and civil engineering, délivré par la même 
université - le 30 juin 2020,

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.



707ذالجريدة الرسمية عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(  

)).96ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 23 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Agro- في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: alimentaire

– Titulo universitario oficial de graduado en ingenieria 

alimentaria, délivré par Universitat politecnica de 

Catalunya - Espagne - le 12 juillet 2018,

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.

)).97ذ2 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)ذ200 )2))ماي)))2)()بتح و )بذض)

املذادالت)بين)ا شهادات.

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 et في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: construction

- درجة البكالوريوس في الهندسة التكنولوجية، تخصص : الهندسة 

للهندسة  الحجاوي  كلية  من  املسلمة  اإلنشاء  إدارة   - املدنية 

التكنولوجية - جامعة اليرموك، األردن - بتاريخ 27 سبتمبر 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.



عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 708ذ  

في) صادر) (2(76.(( رقم) قا ت2اصل) قا ثوافة) ا شباب) قرار) 2زير)

لجنة) قأعضاء) رئيس) بتذ0ين) ()(2(( ماي) (9( ذ200  ش2ال) (8

قطاع) في) املرشحة) ل عم) املشاريع) عرقض) طلبات) دراسة)

اف0ة. امل2س0وى)قاألغن0ة)قا فن2ن)االستذراض0ة)قا ك2ريغر

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

واملالية  االقتصاد  ووزير  الثقافة  لوزير  املشترك  القرار  على  بناء 

 )2014 أبريل   8(  1435 اآلخرة  جمادى   8 في  الصادر   1330.14 رقم 

االستعراضية  والفنون  واألغنية  املوسيقى  دعم  كيفية  بتحديد 

والكوريغرافية كما وقع تغييره، وال سيما املادة 9 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في  للدعم  املرشحة  املشاريع  عروض  طلبات  دراسة  لجنة  تشكل 

والكوريغرافية  االستعراضية  والفنون  واألغنية  املوسيقى  قطاع 

برسم موسم 2022 من األعضاء التاليين :

- السيد أحمد عيدون، رئيسا ؛

- السيد مصطفى اجلوق، عضوا ؛

- السيدة نجية العطاوي، عضوا ؛

- السيد يونس طالب، عضوا ؛

- السيد سمير باحاجين، عضوا ؛

- السيد جبريل بناني، عضوا ؛

- السيد سمير تميم، عضوا ؛

- السيد منصور عكراش، عضوا ؛

- السيدة ملياء عزيزي، عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

في) صادر) (2(77.(( رقم) قا ت2اصل) قا ثوافة) ا شباب) قرار) 2زير)

لجنة) قأعضاء) رئيس) بتذ0ين) ()(2(( ماي) (9( ذ200  ش2ال) (8

قطاع) في) املرشحة) ل عم) املشاريع) عرقض) طلبات) دراسة)

ا فن2ن)ا تشك0ل0ة.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

واملالية  االقتصاد  ووزير  الثقافة  لوزير  املشترك  القرار  على  بناء 

رقم 1273.14 الصادر في 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( 

وال سيما  تغييره،  وقع  كما  التشكيلية،  الفنون  دعم  كيفية  بتحديد 

املادة 9 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في  للدعم  املرشحة  املشاريع  عروض  طلبات  دراسة  لجنة  تشكل 

قطاع الفنون التشكيلية برسم موسم 2022 من األعضاء التاليين :

- السيد املهدي الزواق، رئيسا ؛

- السيد مصطفى بوجمعاوي، عضوا ؛

- السيد بوشتى الحياني، عضوا ؛

- السيد عبد العزيز اإلدري�ضي، عضوا ؛

- السيدة ريم اللعبي، عضوا ؛

- السيد محمد بنيعقوب، عضوا ؛

- السيد رشدي البرنو�ضي، عضوا ؛

- السيد عبد الحق أفندي، عضوا ؛

- السيدة رشيدة لكحل، عضوا ؛

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.



709ذالجريدة الرسمية عدد 7101 -)20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(  

في) صادر) )).7ذذ2) رقم) قا غابات) قامل0اه) ا ورقية) قا تنم0ة) ا بحري) قا ص0 ) ا فالحة) ققزير) ا  اخل0ة) مشترك) 2زير) قرار)

اقع) 26)من)ش2ال)ذ200 )27)ماي)))2)()وو�ضي)بمنح)قطع)مح ثة)بذوار)جماعي)تابع) لجماعة)ا سال 0ة)»ا رس2م«)قا 2

داخل)دائر0)ا ري)با غرب)بإقل0م)س0 ي)سل0مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

الواقعة في دوائر الري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 الصادر في 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1398 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة 

ميثاق لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 435.71 الصادر في 14 سبتمبر 1972 )30 يناير 1995( باملوافقة على قائمات ذوي 

الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي الجماعية الساللية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة ؛

 3152.20 رقم  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

الصادر في 7 جمادى األولى 1442 )22 ديسمبر 2020( يق�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع العقار الجماعي املسمى »بالد 

الرسوم« التابع للجماعة الساللية »الرسوم« والواقع في دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار الجماعي للملك املسمى »بالد 

الرسوم« التابع للجماعة الساللية »الرسوم«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 70/9424، لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي التابع للجماعة الساللية »الرسوم« بإقليم سيدي سليمان.



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 752ذ  

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

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

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د)0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



752ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )75ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



ذ75ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 750ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



755ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 756ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



757ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 758ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



759ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 762ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



762ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )76ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



ذ76ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 760ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



765ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 766ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



767ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 768ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



769ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 772ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



772ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )77ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



ذ77ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 770ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



775ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 776ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



777ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 778ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



779ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 782ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



782ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )78ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



ذ78ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 780ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



785ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 786ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



787ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 788ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



789ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 792ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان

1900,4617



792ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )79ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



ذ79ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 790ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



795ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 796ذ  

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان



797ذالجريدة الرسمية عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 )20 يونيو 2022( 

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان
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 قرار)مشترك) 2زير)ا  اخل0ة)ققزير)ا فالحة)قا ص0 )ا بحري)قا تنم0ة)ا ورقية)قامل0اه)قا غابات)رقم))).ذذ20)صادر)في))))من)ش2ال)ذ200
اقع)بإقل0م)س0 ي)قاسم) )«)قا 2 2)ق) ))2)()وو�ضي)بمنح)قطع)مح ثة)بذوار)تابع) لجماعة)ا سال 0ة)»اشبا ات) )ذ))ماي)

داخل)دقائر)ا ري)بح2ض)سب2)املت2سط)بأقا 0م)فاس)قتاق ات)قس0 ي)قاسم.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في 
دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 

)9 أغسطس 2019( ؛

للمنطقة  والثالث  الثاني  القطاعين  بتحديد   )1984 ماي   24(  1404 شعبان  من   22 في  الصادر   2.84.320 رقم  املرسوم  وعلى 
في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  ألحكام  الخاضعة  قاسم،  وسيدي  وتاونات  فاس  بأقاليم  املتوسط  سبو  بحوض  املسقية 

10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املعتبر بمثابة قانون لالستثمارات الفالحية ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 1439.10 الصادر في 14 من جمادى األولى 1431 )29 أبريل 2010( باملصادقة على 
الئحة ذوي الحقوق الخاصة بالعقار التابع للجماعة الساللية اشبانات 1 و 2 بإقليم سيدي قاسم الواقع داخل دوائر الري بحوض 

سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم ؛

3488.19 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار   وعلى 
الصادر في 9 ربيع األول 1441 )7 نوفمبر 2019( بتطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 

)25 يوليو 1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري،

قررا ما يلي :

املادة األولى

للعقار الجماعي املسمى »بالد اشبانات«  التمليك  القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية  في الالئحة املرفقة بهذا  تحدد 
التابع للجماعة الساللية »اشبانات 1 و 2«.

املادة الثانية

األولى  املادة  في  املذكورة  الالئحة  في  أسماؤهم  املحددة  الحقوق  لذوي   13/19002 عدد  العقاري  بالرسم  املحدثة  القطع  تمنح 
أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي التابع للجماعة الساللية »اشبانات 1 و 2« بإقليم سيدي قاسم.

 قائمة)أسماء)عقي)الحو2ق)قا وطع)املح ثة)بناء)على)تجزئة)ا ذوار)الجماعي)املسمى)»بالد)ا رس2م«)ا تابع) لجماعة)ا سال 0ة)ا رسم)م2ض2ع)ا رسم)ا ذواري

ع د))0)72/90)ق0اد0)ا صفافذة)-)دائر0)ا وصيب0ة)-)إقل0م)س0 ي)سل0مان
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 22 من شوال 1443 )23 ماي 2022( .

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *

)2922/ذ2
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من ((5 في) صادر) (2098.(( رقم) قا تجار0) ا صناعة)  قرار) 2زير)

ش2ال)ذ200 )6))ماي)))2)()بت2س0ع) طاق)االعتماد) لمختبر)

مطابوة) »LPEE«) تو00م) قا  راسات) ا ذم2مي) لتجارب)

املنت2جات)ا صناع0ة.

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على القانون رقم 24.09 املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات 

وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( 

بمثابة قانون االلتزامات والعقود، وال سيما املادتين 21 و 22 منه ؛

1434 رجب   2 في  الصادر   2.12.502 رقم  املرسوم   وعلى 

)13 ماي 2013( بتطبيق القسم األول من القانون رقم 24.09 املتعلق 

في الصادر  الشريف  الظهير  وبتتميم  والخدمات  املنتوجات   بسالمة 

 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود،

وال سيما املادتين 4 و 5 منه ؛

الرقمي واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وزير  قرار   وعلى 

رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر 1435 )26 ديسمبر 2013( املتعلق 

باعتماد هيئات تقييم املطابقة، وال سيما املواد 7 و 8 و 10 و 11 منه ؛

الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 2477.19 الصادر في 21 من ذي القعدة 1440 )24 يوليو 2019( 

لتقييم   »LPEE« للتجارب والدراسات العمومي  للمختبر  بمنح االعتماد 

مطابقة املنتوجات الصناعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والدراسات    للتجارب  العمومي  املختبر  اعتماد  نطاق  توسيع  يتم 

 ،32131 التجاري  السجل  رقم   ،32105251 البتانتا  رقم   ،»LPEE«

تقييم  إجراء  ألجل  أعاله،  إليه  املشار   2477.19 رقم  القرار  موضوع 

مطابقة »الدفاتر املدرسية ومواد مماثلة مصنوعة من اللباب الخام« 

و»الدفاتر املدرسية ومواد مماثلة مصنوعة من اللباب املعاد تدويره«، 

وذلك للمدة املتبقية من صالحية االعتماد األول.

املادة الثانية

  »LPEE« باملوقع  املقدمة  الخدمات  ألجل  االعتماد  هذا  يمنح 

املتواجد ب »تقاطع الطريقين 106 و 107 تيط مليل، الدار البيضاء، 

املغرب«.

املادة الثالثة

.»MA003« : رقم تعريف الهيئة هو

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من شوال 1443 )26 ماي 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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قرار)رقم))).ذ28)م.إ)صادر)في)7)عي)ا وذ 0)ذ200 )7)و2 20)))2))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 
االدري�ضي  االزمي  ادريس  السيد  قدمها  التي   ،2021 سبتمبر   23
في  الفايق  رشيد  السيد  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا  مترشحا -  - بصفته 
املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 8 سبتمبر  في  أجري  الذي  االقتراع 
»فاس الجنوبية« )عمالة فاس(، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة 
اللبار  وعزيز  البوصيري  القادر  وعبد  العمروي  وعالل  الفايق  رشيد 

أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 
العامة في 9 و10 نوفمبر 2021 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 
في امللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 
16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

األماكن  بتحديد  املتعلق   2.16.669 رقم  املرسوم  على  وبناء 
العامة  االنتخابات  بمناسبة  االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة 
 1437 القعدة  ذي  من   6 في  الصادر  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 

)10 أغسطس 2016( ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

في)شأن)املآخذ)املتذلوة)بالحملة)اال تخاب0ة):

حيث إن هذه املآخذ تتلخص في دعوى: 

قبل  من  املسخرين  األشخاص  من  مجموعة  أن  أقلى،  جهة) من)  -
باعتراض سبيل   ،2021 4 سبتمبر  في  انتخابه، قاموا  في  املطعون 
الطاعن وأنصاره أثناء قيامهم بالحملة االنتخابية، واعتدوا عليهم 
الطاعن  وهددوا  والسرقة،  والقذف  والسب  والجرح  بالضرب 
على  للتأثير  تدليسية  مناورة  يشكل  مما  الجسدية«،  »بالتصفية 

حرية الناخبين ومسا بصدق ونزاهة االقتراع،

الفتات  بتعليق  قام  انتخابه  في  املطعون  أن  ثا 0ة،  جهة) قمن)  -
بطريقة  واملتاجر  السكنية  »بالعمارات  االنتخابية  للدعاية 
السلطة  طرف  من  لذلك  املخصصة  األماكن  خارج  عشوائية«، 
املحلية، في مخالفة ألحكام املادتين 32 و33 من القانون التنظيمي 

املتعلق بمجلس النواب، 

اسمه  تضمنت  انتخابية  إعالنات  استعمل  أنه  ثا ثة،  قمن)جهة)  -
ترشيحه،  الئحة  في  املترشحين  باقي  وصور  أسماء  دون  وصورته 
وصورة  صورته  تضمن  انتخابي  إعالن  استعمال  إلى  أيضا  وعمد 
مخالفة  في  ذلك  كل  باسمه،  ترشح  الذي  للحزب  العام«  »األمين 
القانون  من   51 واملادة   23 املادة  من  و4   3 الفقرتين  ألحكام 

التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

 كن،

املتعلق بمجلس  التنظيمي  القانون  أقلى، فإن  من)جهة) إنه،  حيث 
وسلوك  االنتخابية  الحملة  ضوابط  يخص  فيما  أقر،  النواب، 
حرية  املتنافسين  للمترشحين  خولت  جوهرية  قواعد  الناخبين، 
املس  شأنه  من  الذي  التجاوز  إال  منها  يحد  ال  وضمانات  واسعة، 
وقواعد  مبادئ  وهي  االقتراع،  وشفافية  وصدق  ونزاهة،  بحرية 
مقررة بمقت�ضى أحكام الفقرتين األولى والخامسة من الفصل 11 من 
الحملة االنتخابية والناخبين  املترشحين ومساعدي  الدستور، وتلزم 

على السواء ؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزا ملأخذه :

قضائي، مفوض  قبل  من  منجز  اختيارية  معاينة  بمحضر   - 
في 7 سبتمبر 2021، تضمن معاينة لصور فوتوغرافية للمطعون 
إليهم  نسب  الذين  األشخاص  من  مجموعة  بمعية  انتخابه،  في 
نشرت  االنتخابية،  حملته  موكب  وعلى  الطاعن  على  االعتداء 
بحساب على أحد مواقع التواصل االجتماعي، كما أرفق املحضر 
بصفحة وصور مستخرجة من الحساب املذكور، وبقرص مدمج، 
ملجريات  الطاعن  فيه  يعرض  األول  فيديو،  شريطي  يتضمن 
النحو  على  حملته  سبيل  اعتراض  ولوقائع  االنتخابية،  الحملة 
قبل  من  منجزا  مصورا  شريطا  يتضمن  والثاني  املأخذ،  في  الوارد 
املواقع اإللكترونية بشأن نفس األحداث، وشهادات لبعض  أحد 

املواطنين بهذا الخصوص،

القضائية،  الضابطة  قبل  من  منجزين  ملحضرين  وبنسختين   -
1622/د22، عدد  تحت  والثاني  1635/دق  عدد  تحت   األول 

إلى  االستماع  فيهما  تم  التوالي،  على   2021 سبتمبر  و13   9 بتاريخ 
تسعة مشتكين، من بينهم الطاعن، وإلى مجموعة من األشخاص 

من بينهم تسعة مشتكى بهم ؛

املحكمة)ا  ست2رية
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الطاعن، قبل  من  بها  املدلى  الفوتوغرافية  الصور  إن   وحيث 

من  ذكرهم  السالف  األشخاص  تسخير  ادعاء  إلثبات  وحدها،  تكفي  ال 

بما  صلته  الجوابية،  مذكرته  في  نفى  الذي  انتخابه  في  املطعون  قبل 

باألشخاص  أو  االنتخابية،  أثناء حملته  اعتداء،  الطاعن من  له  تعرض 

الذين قاموا بذلك، كما يبين من االطالع على املحضرين املشار إليهما، 

بتاريخ  بفاس،  االبتدائية  املحكمة  عن  الصادرين  الحكمين  وعلى 

14 أكتوبر 2021، و17 نوفمبـــر 2021، فــي امللفيـــن الجنحيين التلبسييــن 

عــدد 2021/2105/2927 و 2021/2103/2985، املستحضرة نسختين 

من  عدد  بمؤاخذة  قضيا  واللذين  الدستورية،  املحكمة  قبل  من  منهما 

أثناء  نفوا،  هؤالء  أن  وجنح،  مخالفات  من  إليهم  نسب  بما  املتهمين، 

االستماع إليهم تمهيديا، صلتهم  باملطعون في انتخابه، أو تحريضهم من 

بباعث منهم، كما خلت  به تم  بأن ما قاموا  قبله، وأن بعضهم صرحوا 

تصريحاتهم أثناء االستماع إليهم من قبل النيابة العامة وهيأة املحكمة 

االبتدائية، من أية قرائن تفيد تسخير املطعون في انتخابه للمتهمين ؛

من)جهة)ثا 0ة، يبين من االطالع على محضر املعاينة  وحيث إنه، 

2021، املدلى  5 سبتمبر  االختيارية املنجز من قبل مفوض قضائي في 

به من قبل الطاعن، واملرفق بصور فوتوغرافية، أنه تضمن معاينة 

بناية  من  أكثر  وفي  شارع،  من  »أكثر  في  الالفتات  من  عدد  تعليق 

في أكثر من محل تجاري« بجماعة »أوالد  أو  البناء  أو في طور  سكنية 

رئيس  صورة  جانب  إلى  انتخابه،  في  املطعون  صورة  تبرز  الطيب«، 

األماكن  تحديد  من  خلت  املعاينة،  وأن  باسمه،  ترشح  الذي  الحزب 

مدى  من  التحقق  معه،  يتسن  لم  مما  التعليق،  عملية  فيها  تمت  التي 

تقيد املطعون في انتخابه بالضوابط التشريعية والتنظيمية الخاصة 

 بتعليق اإلعالنات االنتخابية، السيما منها، عالقة باملأخذ املثار، أحكام

املادة 32 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب التي تمنع، على 

وجه الخصوص، تعليق اإلعالنات االنتخابية في األماكن والتجهيزات 

املادة  من  األخيرة  الفقرة  ومقتضيات  بمرسوم،  أصنافها  تحدد  التي 

الثالثة من املرسوم رقم 2.16.669 التي حصرت الفضاءات التي يسمح 

فيها بتعليق الالفتات املتعلقة باإلعالنات االنتخابية ؛

وحيث إنه، من)جهة)ثا ثة، لئن أدلى الطاعن، رفقة محضر املعاينة 

اسم  تضمنت  انتخابية  إعالنات  تبرز  فوتوغرافية  بصور  االختيارية 

املطعون في انتخابه وصورته دون أسماء وصور باقي املترشحين بالئحة 

ترشيحه وأخرى تضمنت صورته وصورة رئيس الحزب الذي ترشح 

باسمه، فإن املطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بإعالن 

انتخابي تضمن صور وبيانات جميع املترشحين بالئحة ترشيحه ؛

يمنع،  ما  القانون،  في  إنه، فضال عن ذلك، فإنه ال يوجد   وحيث 

مسيري  وبيانات  صور  استعمال  االنتخابية،  الدعاية  ألغراض 

يقترن ذلك  لم  املترشحون، طاملا  إليها  ينتمي  التي  السياسية  األحزاب 

بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون املآخذ املتعلقة بالحملة االنتخابية، 

غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في)شأن)املأخذون)املتذلوين)بسير)االقتراع):

حيث إن هذين املأخذين يتلخصان في دعوى :

من)جهة، أن »الفتات« الدعاية االنتخابية الخاصة باملطعون في   -

انتخابه استمرت معلقة يوم االقتراع، في مخالفة ألحكام املادة 31 

من القانون التنظيمي ملجلس النواب، 

- قمن)جهة)أخرى، أن أحد املترشحين برسم االنتخابات الجماعية 

يوم  قام  انتخابه،  في  املطعون  إليه  ينتمي  الذي  الحزب  باسم 

التواصل  االقتراع، بنشر ملصق دعائي على حسابه بأحد مواقع 

انتخابه  في  املطعون  لفائدة  التصويت  إلى  فيه  يدعو  االجتماعي، 

املذكور؛ 

 كن،

حيث إنه، من)جهة، فإن ادعاء استمرار تعليق امللصقات االنتخابية 

العملية  هذه  أن  طاملا  القانون،  يخالف  ما  فيه  ليس  االقتراع،  يوم 

املعاينة  محضر  على  باالطالع  ثبت  ما  وهو  املذكور،  اليوم  قبل  تمت 

2021، املدلى  5 سبتمبر  االختيارية املنجز من قبل مفوض قضائي في 

املتعلق  التنظيمي  القانون  من   33 املادة  أن  كما  الطاعن،  قبل  من  به 

بمجلس النواب، ال تلزم املترشحين بإزالة اإلعالنات االنتخابية بمجرد 

انتهاء الحملة االنتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، املوالية 

إلعالن نتائج االقتراع، إلزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت 

طائلة قيام املصالح الجماعية بذلك على نفقة املعنيين باألمر ؛

وحيث إنه، من)جهة)أخرى، فإن الطاعن أدلى تعزيزا ملأخذه، بمحضر 

قضائي،  مفوض  قبل  من  سبتمبر2021   8 فـــي  منجـــز  اختياريـــة  معاينة 

تمت فيه معاينة حساب بأحد مواقع التواصل االجتماعي، يعود إلى أحد 

املترشحين لالنتخابات الجماعية باسم نفس الحزب الذي ترشح باسمه 

انتخابه، قام فيه صاحب الحساب املذكور، يوم االقتراع،  في  املطعون 

بمشاركة إعالن يتضمن دعوة للتصويت لفائدة مترشحي الحزب الذي 

والجهوية  الجماعية  االنتخابات  برسم  انتخابه،  في  املطعون  إليه  ينتمي 

والتشريعية، مرفق بصفحة مستخرجة من الحساب املذكور ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الحساب املذكور يعود إلى 

املترشح املعني برسم االنتخابات الجماعية، كما أنه يبين من االطالع 

تتضمن  ال  أنها  إليه،  املشار  الحساب  من  املستخرجة  الصفحة  على 

يدعو  ما  أو  الطعن،  موضوع  املحلية  االنتخابية  الدائرة  إلى  يشير  ما 

معه  تكون  مما  بالتحديد،  انتخابه  في  املطعون  لفائدة  التصويت  إلى 

عناصرها  حيث  من  الصلة،  ثابتة  غير  حدوثها،  فرض  على  املخالفة، 

التكوينية، باالقتراع موضوع الطعن ؛
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وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون املأخذان املتعلقان بسير االقتراع غير 
مرتكزين على أساس صحيح ؛

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي ؛

 هذه)األسباب):

االدري�ضي،  االزمي  ادريس  السيد  طلب  برفض  تق�ضي   - أقال 
الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد الفايق في االقتراع الذي أجري 
الجنوبية«  »فاس  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8 في 
الفايق  رشيد  السادة  انتخاب  إثره  على  أعلن  والذي  فاس(،  )عمالة 
وعالل العمروي وعبد القادر البوصيري وعزيز اللبار أعضاء بمجلس 

النواب ؛

ثا 0ا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 
النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة وإلى الطرفين املعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 
7 من ذي القعدة 1443 )7 يونيو 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.

قرار)رقم))).280)م.إ)صادر)في)7)عي)ا وذ 0)ذ200 )7)و2 20)))2))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضتين اللتين تقدم بهما السيد عبد الكريم 
ملقاوالت  العام  باالتحاد  الناخبة  الهيئة  »مستشار  بصفته  مهدي، 
املغرب«، األولى مسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة في 4 نوفمبر 2021 
بنفس  بمكناس  االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة  مودعة  والثانية 
من   12 في  الدستورية  للمحكمة  العامة  باألمانة  واملسجلة  التاريخ، 
نفس الشهر، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد عبد اإلله حفظي عضوا 
بمجلس املستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املنظمات املهنية 
للمشغلين األكثر تمثيلية، إثر االقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 
بالدائرة االنتخابية لجهات بني مالل - خنيفرة والدار البيضاء- سطات 
ومراكش - آسفي ودرعة - تافياللت، وأعلن على إثره انتخاب السيدة 
والسادة عبد اإلله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي 

ومحمد ر�ضى الحميني أعضاء بمجلس املستشارين ؛

في                  العامة  بأمانتها  املسجلة  الجوابية  املذكرة  على  االطالع  وبعد 

17 مايو 2022 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها وعلى باقي الوثائق املدرجة 

بامللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الدستورية، الصـادر بتنفيــذه الظهيــر الشريـف رقـم 1.14.139 بتاريــخ 

16 مــن شــوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

 1.11.172 رقـم  الشريـف  الظهيـر  بتنفيـذه  الصادر  املستشارين، 

بتاريخ 24 مـن ذي الحجـة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

وبعد ضم امللفين لتعلقهما بنفس املوضوع ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

التنظيمي  القانون  من  األولى  املادة  أحكام  بمقت�ضى  إنه،  حيث 

املتعلق بمجلس املستشارين، فإن هذا املجلس يتألف من 120 عضوا 

من بينهم 8 أعضاء يمثلون املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية 

يوزعون حسب الجدول ج املشار إليه بالبند II من نفس املادة ؛

وحيث إن البند III من نفس املادة ينص، بصفة خاصة، على أنه : 

األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمات  يمثلون  الذين  األعضاء  »ينتخب 

من  تتألف  ناخبة  هيئة  قبل  من  الجهوي،  املستوى  على  تمثيلية، 

املنتخبين في املنظمات املذكورة...« ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من املادة 5 من القانون التنظيمي 

يكون  أن   ... »يجب  أنه :  على  تنص  املستشارين،  بمجلس  املتعلق 

الناخبة  الهيئات  من  هيئة  في  تجري  التي  لالنتخابات  املترشحون 

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله أعضاء في الهيئة التي يترشحون 

عنها.« ؛

وحيث إنه، بمقت�ضى أحكام الفقرة األولى من املادة 89 من القانون 

التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين »يمكن الطعن في القرارات التي 

تتخذها ... اللجان الجهوية لإلحصاء ... من لدن الناخبين واملترشحين 

املعنيين باألمر أمام املحكمة الدستورية.« ؛
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وحيث إنه يبين من االطالع على محضر اللجنة الجهوية لإلحصاء 

املتعلق بإعالن نتائج انتخاب أعضاء مجلس املستشارين برسم الهيئة 

الخاص  تمثيلية  األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمات  ملمثلي  الناخبة 

والشرق الحسيمة   - تطوان   - طنجة  لجهات  االنتخابية   بالدائرة 

املحكمة  لدى  املودع  القنيطرة،   - سال   - والرباط  مكناس   - وفاس 

الدستورية، أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس املستشارين في الدائرة 

االنتخابية املذكورة، مما يكون معه غير ذي صفة للمنازعة في انتخاب 

املطعون ضده عضوا بمجلس املستشارين، في نطاق الدائرة االنتخابية 

البيضاء- سطات ومراكش- آسفي  - خنيفرة والدار  بني مالل  لجهات 

الطعن قبول  بعدم  التصريح  معه  يتعين  مما  تافياللت،   -  ودرعة 

شكال ؛

 هذه)األسباب):

أقال - تق�ضي بعدم قبول الطعن املقدم من قبل السيد عبد الكريم 

مهدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اإلله حفظي عضوا بمجلس 

للمشغليـن  املهنية  للمنظمات  الناخبة  الهيئة  نطاق  في  املستشارين 

 ،2021 أكتوبر   5 يـوم  املجـرى  االقتـراع  إثـر  على  تمثيليـة،  األكثـر 

بالدائرة االنتخابية لجهات بني مالل-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، 

مراكش-آسفي ودرعة-تافياللت، الذي أعلن على إثره انتخاب السيدة 

والسادة عبد اإلله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي 

ومحمد ر�ضى الحميني أعضاء بمجلس املستشارين ؛

ثا 0ا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

بالدائرة  الترشيحات  تلقت  التي  اإلدارية  الجهة  وإلى  املستشارين، 

بالجريدة  وبنشره  املعنيين،  الطرفين  وإلى  املذكورة،  االنتخابية 

الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

7 من ذي القعدة 1443 )7 يونيو 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.

قرار)رقم))).285)م.إ)صادر)في)7)عي)ا وذ 0)ذ200 )7)و2 20)))2))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

محمد  السيد  قدمها  األولى  الثالث،  العرائض  على  اطالعها  بعد 

 ،2021 أكتوبر   27 في  املحكمة  لهذه  العامة  باألمانة  نما�ضي واملسجلة 

في  العامة  األمانة  بنفس  املسجلة  معمر  جواد  السيد  قدمها  والثانية 

2 نوفمبر 2021، والثالثة أودعها السيد محمد نما�ضي بكتابة الضبط 

باألمانة  وسجلت   2021 نوفمبر   4 في  بمكناس  االبتدائية  باملحكمة 

فيها  طالبين  الشهر،  نفس  من   12 في  الدستورية  للمحكمة  العامة 

في  املستشارين  بمجلس  عضوا  عموري  محمد  السيد  انتخاب  إلغاء 

االقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي 

املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية بالدائرة االنتخابية لجهات 

- والرباط  مكناس   - وفاس  والشرق  الحسيمة   - تطوان   -  »طنجة 

عموري  محمد  السيدين  انتخاب  إثره  على  وأعلن  القنيطرة«،   - سال 

وعبد الكريم مهدي عضوين بمجلس املستشارين ؛

األمانة  بنفس  املسجلة  الجوابية  املذكرات  على  اطالعها  وبعد 

العامة في 12 يناير 2022 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللفات ؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 

بتـاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء   

املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على املرسوم رقم 2.15.599 الصادر بتاريخ 7 من شوال 1436 

للمشغلين  املهنية  املنظمات  بتحديد الئحة  املتعلق   )2015 يوليو   24(

انتخاب  في  للمشاركة  املدعوة  الجهوي  املستوى  على  تمثيلية  األكثر 

أعضاء مجلس املستشارين ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

بنفس  لتعلقها  واحد  بقرار  فيها  للبت  الثالثة  امللفات  ضم  وبعد 

املوضوع ؛
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حيث ينص البند III من املادة األولى من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس املستشارين بصفة خاصة، على أنه: »...تتألف الهيئة الناخبة 

األنظمة  وفق  ينتخبون  أعضاء  من  للمشغلين  املهنية  للمنظمات 

األساسية لهذه املنظمات. ويبين املرسوم...كيفية تحديد عدد الناخبين 

الذين يؤلفون الهيئة الناخبة املذكورة، ...« ؛

 2.15.599 رقم  املرسوم  نص  األحكام،  لهذه  إعماال  إنه  وحيث 

الصادر بتاريخ 24 يوليو 2015 املومإ إليه أعاله، في مادته األولى على 

املرسوم  من  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املعايير  إلى  استنادا  أنه 

رقم 2.15.579 يصنف بحسب الدوائر االنتخابية املبينة في البند »ج« 

من املادة األولى من القانون التنظيمي رقم 11. 28 املشار إليه أعاله، 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب بما له من تمثيليات في الجهات كمنظمة 

مهنية للمشغلين األكثر تمثيلية على املستوى الجهوي إلى ثالث دوائر 

انتخابية مقراتها على التوالي : والية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، 

والية جهة الدار البيضاء - سطات ووالية جهة سوس - ماسة ؛

 وحيث إن املادة 89 من القانون التنظيمي املذكور تنص، على أنه :

واملكاتب  التصويت  مكاتب  تتخذها  التي  القرارات  في  الطعن  »يمكن 

املركزية واللجان الجهوية لإلحصاء ... من لدن الناخبين واملترشحين 

املعنيين باألمر أمام املحكمة الدستورية.« ؛

الهيئة  الئحة  أن  بامللف،  املدرجة  الوثائق  من  يبين  إنه  وحيث 

الناخبة ملمثلي املنظمات املهنية للمشغلين بالجهات، املستحضرة من 

أنها  الطعن،  موضوع  االنتخابية  الدائرة  برسم  املحكمة  هذه  قبل 

تضمنت 139 ناخبا ؛

وحيث إن الطاعنين السيدين محمد نما�ضي وجواد معمر لم يكونا 

صفة  على  متوفرين  غير  يجعلهما  مما  املذكورة،  بالالئحة  مسجلين 

العام  االتحاد  ملمثلي  املكونة  املذكورة  الناخبة  الهيئة  نطاق  في  ناخب 

ملقاوالت املغرب ويفقدهما الصفة في الطعن في النتيجة التي أسفر

،2021 أكتوبر   5 في  الطعن  موضوع  بالدائرة  املجرى  االقتراع   عنها 

من  املقدم  الطعن  قبول  بعدم  التصريح  لذلك  تبعا  معه،  يتعين  مما 

قبلهما شكال ؛

 هذه)األسباب):

السيدين  قبل  من  املقدم  الطعن  قبول  بعدم  تق�ضي   - أقال 

محمد  السيد  انتخاب  إلغاء  إلى  الرامي  معمر  وجواد  نما�ضي  محمد 

أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  املستشارين  بمجلس  عضوا  عموري 

املهنية  املنظمات  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  نطاق  في   ،2021 أكتوبر   5 في 

للمشغلين األكثر تمثيلية بالدائرة االنتخابية لجهات طنجة - تطوان - 

الحسيمة والشرق وفاس- مكناس والرباط - سال- القنيطرة، وأعلن 

على إثره انتخاب السيدين محمد عموري وعبد الكريم مهدي عضوين 

بمجلس املستشارين ؛

ثا 0ا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

بالدائرة  الترشيحات  تلقت  التي  اإلدارية  الجهة  وإلى  املستشارين 

الجريدة  في  وبنشره  املعنية،  األطراف  وإلى  املذكورة،  االنتخابية 

الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

7 من ذي القعدة 1443 )7 يونيو 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.


