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 ص2ص)عامة

مذاونة)ا 2فا3)قدفن)الجثث)ق ولها)قإخراجها)من)ا وب2ر.

2022( يتعلق  1443 )31 ماي  30 من شوال  2.22.218 صادر في  مرسوم رقم 

 ..................... 3810بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.

 ظام)ا تأمين)اإلجباري)األسا�سي)عن)املرض)ق) ظام)املذاشات.

مرسوم رقم 2.22.337 صادر في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022( بتطبيق 

عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون 

الخاصين  للمعاشات،  نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض 

الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 

التقليدي،  الصيد  قوارب  بأرباب  يتعلق  فيما  خاصا،  نشاطا  يزاولون 

3813عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان االجتماعي..................................... 

2022( بتغيير  1443 )8 يونيو  8 ذي القعدة  2.22.338 صادر في  مرسوم رقم 

 1443 اآلخر  ربيع  من   23 بتاريخ   2.21.751 رقم  املرسوم  وتتميم 

)29 نوفمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين 

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاصين  للمعاشات، 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع 

 ..................................................... 3815التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

تح و )منطوة)ا ري)با غرب.

2022( يق�سي  1443 )9 يونيو  9 ذي القعدة  2.22.356 صادر في  مرسوم رقم 

 1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم  بتغيير 

القنيطرة  بإقليم  بالغرب  الري  ملنطقة  املحدد   )1969 يوليو   25(

في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  ملقتضيات  الخاضعة 

1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى 

3816الفالحية................................................................................................... 
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 ص2ص)خاصة

إقل3م)ا رحامنة.)-) زع)ملك3ة)قطع)أرض3ة.

مرسوم رقم 2.22.146 صادر في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو  2022( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع حذف املمر رقم 6057 وبناء قنطرة 
البيضاء  الدار  بين  الرابط  الحديدي  الخط  من   162.216 ن.ك  عند 
بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  ومراكش 
3825أوالد حسون الحمري بإقليم الرحامنة.................................................... 

)2022 يونيو   6(  1443 القعدة  ذي   6 في  صادر   2.22.378 رقم   مرسوم 
6064 وبناء قنطرة  بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي بحذف املمر رقم 
ومراكش  سطات  بين  الرابط  السككي  الخط  من   174.995 ن.ك  عند 
بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع 
3826ابن جرير بإقليم الرحامنة....................................................................... 

إقل3م)قرزازات.)-) زع)ملك3ة)قطذة)أرض3ة.

مرسوم رقم 2.22.349 صادر في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022( بإعالن 
بإقليم  تازناخت  بجماعة  داخلية  بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  أن 
 .................. 3832ورزازات وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقل3م)الج و 3.)-) زع)ملك3ة)حو2ق)مشاعة.

مرسوم رقم 2.22.371 صادر في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022( بإعالن 
بجماعة الوليد  بن  خالد  إعدادية  بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة   أن 

أوالد غانم بإقليم الجديدة وبنزع ملكية حقوق مشاعة في العقار الالزم 
3832لهذا الغرض............................................................................................. 

إقل3م)الحاجب.)-) زع)ملك3ة)قطذتين)أرضيتين.

مرسوم رقم 2.22.379 صادر في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بحذف املمر رقم 1534 وبناء قنطرة عند ن.ك 
وبنزع  وفاس  البيضاء  الدار  بين  الرابط  السككي  الخط  من   287.400
لقصير  بجماعتي  الغرض  لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية 
 ............................................................ 3836وعين تاوجطات بإقليم الحاجب.

إقل3م)سطات.)-) زع)ملك3ة)قطع)أرض3ة.

مرسوم رقم 2.22.380 صادر في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022( بإعالن أن 
تثنية السكة الحديدية  بالقيام بأشغال توسيع  العامة تق�سي  املنفعة 
بين  الشاوية  - مقطع سطات واخميسات  البيضاء ومراكش  الدار  بين 
ن.ك 80.450 و ن.ك 86.700 وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة  لهذا 
3838الغرض بجماعة لحوازة بإقليم سطات................................................... 

افوة)على)تصم3م)ا ته3ئة)قا نظام) عما ة)ا  ار)ا ب3ضاء.)-)امل2
املتذلق)به.

مرسوم رقم 2.22.334 صادر في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022( باملوافقة 
املشور  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 
 ....................... 3844بعمالة الدار البيضاء وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة

املائي) ا ذم2مي) امللك) أرض3ة)من) -)إخراج)قطذة) عما ة)فاس.)
قضمها)إلى)امللك)الخاص) ل ق ة.

2022( يق�سي  1443 )6 يونيو  6 ذي القعدة  2.22.298 صادر في  مرسوم رقم 
لقطعة  للدولة  الخاص  امللك  إلى  املائي  العمومي  امللك  من  باإلخراج 
امللك  تخترق  عمومية  ساقية  متروك  من  متأصلة  محفظة  غير  أرضية 
بطريق  الكائنة   F/824 عدد  العقاري  الرسم  ذي   »2 »بياجي  املسمى 
 ..................................................... 3845إيموزار بجماعة سايس بعمالة فاس.

عما ة)زقاغة)-)م2الي)يذو2ب.)-)ضم)أراض)فالح3ة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 378.22 
الفالحة  وزير  قرار  بإلغاء   )2022 فبراير   3(  1443 رجب  فاتح  في  صادر 
 1416 القعدة  ذي   7 في  الصادر   581.96 رقم  الفالحي  واالستثمار 
نفوذ  بدائرة  الفالحية  األرا�سي  لضم  منطقة  بتحديد   )1996 مارس   27(
 .. 3847جماعة لعجاجرة بدائرة أوالد جمعة ملطة بعمالة زواغة - موالي يعقوب.

تو33 )في)ع اد)اآلثار.)-)بناوة)أقت3ل)دي)ب2ست)بالج و 3.

من  23 في  صادر   1198.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
رمضان 1443 )25 أبريل 2022( يق�سي بتقييد بناية أوتيل دي بوست 
 ..................................... Hotel des postes«3847« بالجديدة في عداد اآلثار.

املذادالت)بين)ا شهادات.

في  صادر   1372.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3848الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1374.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3848الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1376.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3849الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1384.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3849الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1386.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3850الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1389.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3850الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1390.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3851الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1391.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3851الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1401.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3852الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1405.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3852الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1406.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3853الشهادات................................................................................................. 
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في  صادر   1407.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 ماي   20(  1443 شوال  من   19
3853الشهادات................................................................................................. 

إسناد)ا ت اب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بإسناد  1443 )24 ماي  23 من شوال  1434.22 صادر في  رقم 
 .......................................................................................... 3854انتداب صحي.

واملياه والغابات  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بإسناد  1443 )24 ماي  23 من شوال  1435.22 صادر في  رقم 
 .......................................................................................... 3854انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بإسناد  1443 )24 ماي  23 من شوال  1436.22 صادر في  رقم 
 .......................................................................................... 3855انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو  )فاتح   1443 القعدة  ذي  فاتح  في  صادر   1525.22 رقم 
 .............................................................................. 3855بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو  )فاتح   1443 القعدة  ذي  فاتح  في  صادر   1526.22 رقم 
 .............................................................................. 3856بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يونيو  )فاتح   1443 القعدة  ذي  فاتح  في  صادر   1527.22 رقم 
 .............................................................................. 3856بإسناد انتداب صحي.

إقل3ما)ا ناض2ر)قا  ري2ش.)-)ا تخلي)عن)ملك3ة)قطع)أرض3ة.

 1443 شوال  من   23 في  صادر   1417.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 
لتوسيع  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 ماي   24(
وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 6207 الرابطة بين تيزطوطين والقندو�سي 
مع حذف النقط السوداء بين ن.ك 0+000 و ن.ك 11+400 بجماعتي 
 ............................... 3857تيزطوطين وآيت مايت بإقليمي الناضور والدريوش.

املحكمة)ا  ست2رية

 ..... 3859قرار رقم 186.22 م.إ صادر في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(

 ظام)م2ظفي)اإلدارات)ا ذامة

 ص2ص)خاصة

قزار3)ا شباب)قا ثوافة)قا ت2اصل.

 قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 868.22 صادر في 3 ذي القعدة 1443
بتاريخ  2896.09 رقم  الثقافة  وزير  قرار  بتتميم   )2022 يونيو   3( 

8 ذي الحجة 1430 )26 نوفمبر 2009( بتحديد خصائص بذالت العمل 
3862املمنوحة لبعض موظفي وأعوان وزارة الثقافة ..........................................
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مرس2م)رقم)28).)).))صادر)في)22)من)ش2ال)2332 )22)ماي)))2)) 

من) قإخراجها) ق ولها) الجثث) قدفن) ا 2فا3) بمذاونة) وتذلق)

ا وب2ر.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 

القبور  الجثث وإخراجها من  بنظام دفن  املتعلق   )1969 أكتوبر   31(

ونقلها، وال سيما الفصل 8 منه ؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، الصادر 

 1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015(، والسيما املادة 100 منه ؛

من  19 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

رمضان 1443 )21 أبريل 2022(،

رسم ما يلي :

الباب األول

مذاونة)ا 2فا3

املادة األولى

تتم معاينة الوفاة من لدن :

- طبيب أو ممرض يزاول مهامه باملكتب الجماعي لحفظ الصحة ؛

للقطاع  تابعة  صحية  بمؤسسة  مهامه  يزاول  ممرض  أو  طبيب   -

العام ؛

إذا  الخاص  للقطاع  تابعة  صحية  بمؤسسة  مهامه  يزاول  طبيب   -

وقعت الوفاة داخل هذه املؤسسة.

الخاص  القطاع  في  يزاول  طبيب  لدن  من  الوفاة  معاينة  ويمكن 

ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود األشخاص 

املنصوص عليهم في الفقرة األولى أعاله.

املادة 2

الوفاة«  معاينة  »شهادة  تسمى  شهادة  الوفاة  معاينة  إثر  تحرر 

يتعلق  آخر  وجزء  إدارية،  بيانات  على  يحتوي  جزء   : جزأين  تتضمن 

بأسباب وظروف الوفاة.

للسلطة  مشترك  بقرار  الوفاة  معاينة  شهادة  نموذج  يحدد 

الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة بالصحة.

املادة 3

الجماعي  املكتب  إلى  تحريرها  فور  الوفاة  معاينة  شهادة  توجه 

استكمال  قصد  نفوذه  دائرة  في  الوفاة  وقعت  الذي  الصحة  لحفظ 

إجراءات تسليم رخصة الدفن.

للبيانات  املتضمن  الجزء  الصحة  لحفظ  الجماعي  املكتب  يرسل 

اإلدارية إلى املصالح الجماعية املكلفة بالحالة املدنية، والجزء الخاص 

بالبيانات املتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى املصالح املعنية بوزارة 

الصحة عند متم كل شهر.

غير أنه بالنسبة للجماعة التي ال تتوفر علسى مكتب جماعي لحفظ 

الصحة، يقوم الشخص الذي حرر شهادة معاينة الوفاة بتوجيه الجزء 

املتضمن للبيانات اإلدارية مباشرة إلى املصالح الجماعية املعنية قصد 

بالبيانات  الخاص  والجزء  الدفن،  تسليم رخصة  إجراءات  استكمال 

الصحة  بوزارة  املعنية  املصالح  إلى  الوفاة  وظروف  بأسباب  املتعلقة 

عند متم كل شهر.

الباب الثاني

رخصة)ا  فن)

املادة 4

الواقع الجماعة  الجثة من لدن رئيس مجلس   تسلم رخصة دفن 

لهذا  لدنه  من  املفوض  الشخص  أو  الدفن،  مكان  نفوذه  دائرة  في 

يرفق  طلب  على  وبناء  الوفاة،  معاينة  شهادة  إلى  استنادا  الغرض، 

وطالب  اإللكترونية للمتوفى  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  بنسخة 

الرخصة، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.

عالوة على ذلك، إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه 

في كونها غير طبيعية، أو إذا تعذر تحديد هوية املتوفى، يرفق الطلب 

بإذن صادر عن السلطة القضائية املختصة.

املادة 5

الوطني  التراب  داخل  نقلها  حالة  في  الجثة،  دفن  رخصة  تسلم 

مجلس  رئيس  لدن  من  الوطني،  التراب  إلى  الخارج  من  أو إدخالها 

الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص املفوض من 

لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يرفق ،حسب الحالة، بأحد األذون 

املنصوص عليها في املواد 7 و8 و12 من هذا املرسوم.

 ص2ص)عامة
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املادة 6

يحدد نموذج رخصة الدفن املنصوص عليها في املادة 4 أعاله بقرار 
للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

الباب الثالث

اإلعن)بنول)الجثة

املادة 7

العمالة  إلى أخرى داخل نفس  يسلم اإلذن بنقل جثة من جماعة 
أو اإلقليم، أو من جماعة إلى جماعة محادية لها تابعة لعمالة أو إقليم 
آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، 
أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة 

الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.

يرفق الطلب بالوثائق التالية :

اإلذن  لطالب  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  - نسخة 
أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛

للمصالح  تابع  طبيب  يحررها  معدية  غير  الجثة  أن  تثبت  شهادة   -
الصحية املختصة ؛

في  الوفاة  إذا وقعت  القضائية املختصة  السلطة  - إذن صادر عن 
ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛

محكم  يكون  االقتضاء،  عند  صندوق،  في  الجثة  وضع  محضر   -
الدرك  أو  الوطني  األمن  مصالح  لدن  من  يحرر  ومختوما  اإلغالق 

امللكي.

املادة 8

يسلم اإلذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر 
نفوذه،  بدائرة  الجثة  توجد  الذي  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  لدن  من 
أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة 

الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.

يرفق الطلب بالوثائق التالية :

اإلذن لطالب  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  نسخة   - 
أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛

للمصالح  تابع  طبيب  يحررها  معدية  غير  الجثة  أن  تثبت  شهادة   -
الصحية املختصة ؛

في  الوفاة  إذا وقعت  القضائية املختصة  السلطة  - إذن صادر عن 
ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛

يحرر  اإلغالق ومختوم،  في صندوق، محكم  الجثة  - محضر وضع 
من لدن مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي.

املادة 9

تقوم الجهة التي سلمت اإلذن بنقل الجثة طبقا ملقتضيات املادتين 

7 و8 أعاله بإخبار املصالح الجماعية والسلطات اإلدارية املحلية التي 

سيتم الدفن في دائرة نفوذها.

املادة 10

عامل  لدن  من  الوطني  التراب  خارج  إلى  جثة  بنقل  اإلذن  يسلم 

الشخص  أو  نفوذه،  بدائرة  الجثة  توجد  الذي  اإلقليم  أو  العمالة 

الوفاة،  معاينة  شهادة  إلى  استنادا  الغرض،  لهذا  لدنه  من  املفوض 

وبناء على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.

يرفق الطلب بالوثائق التالية :

اإلذن  لطالب  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  نسخة   -

أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛

للمصالح  تابع  طبيب  يحررها  معدية  غير  الجثة  أن  تثبت  شهادة   -

الصحية املختصة ؛

الدبلوماسية البعثة  النقل  عملية  على  بموجبها  توافق  وثيقة   - 

أو املصلحة القنصلية للبلد الذي ستنقل إليه الجثة ؛

في  الوفاة  إذا وقعت  القضائية املختصة  السلطة  - إذن صادر عن 

ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛

يحرر  اإلغالق ومختوم،  في صندوق، محكم  الجثة  - محضر وضع 

من لدن مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي. 

املادة 11

تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد 

املحدث لهذا الغرض باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها 

مستودع لألموات.

الوحيد  الشباك  املذكور، يحدث  املستودع  وفي حالة عدم وجود 

لدى مؤسسة صحية عمومية تتوفر على مستودع لألموات. 

مشترك  بقرار  سيره  وكيفيات  الوحيد  الشباك  تكوين  يحدد 

املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

بالصحة.

املادة 12

السلطة  لدن  من  الوطني  التراب  إلى  جثة  بإدخال  اإلذن  يسلم 

الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية أو املصلحة املفوضة من لدنها 

لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة ومكان دفنها.
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يرفق الطلب بالوثائق التالية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للمتوفى وطالب 

اإلذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما ؛

الذي  بالبلد  املختصة  السلطات  لدن  من  مسلمة  الوفاة  شهادة   -

وقعت فيه الوفاة ؛

- وثيقة صادرة عن السلطات القضائية املختصة بالبلد الذي توجد 

به الجثة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها 

غير طبيعية ؛

- محضر وضع الجثة في صندوق، محكم اإلغالق ومختوم، مسلم 

من لدن السلطات املختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛

الصحية  املصالح  الجثة غير معدية صادرة عن  أن  تثبت  - شهادة 
للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.

يعتبر اإلذن املنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله بمثابة إذن بنقل 

الجثة كما هو منصوص عليه في املادتين 7 و8 من هذا املرسوم.

الباب الرابع

اإلعن)بإخراج)الجثة)من)ا وبر)

املادة 13

يسلم اإلذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس 
مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص 
املفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح أسباب إخراجها.

يرفق الطلب بالوثائق التالية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لطالب اإلذن، 
أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛

املتوفى  هوية  تثبت  أخرى  وثيقة  أي  أو  الوفاة  شهادة  من  نسخة   -
وتاريخ ومكان دفنه ؛

الجثة غير معدية يحررها طبيب  بقايا  أو  الجثة  أن  تثبت  - شهادة 
تابع للمصالح الصحية املختصة ؛

- وثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو املصلحة القنصلية 
على إخراج الجثة أو بقايا الجثة إذا كان املتوفى أجنبيا.

املادة 14

طالب  بحضور  القبر  من  الجثة  بقايا  أو  الجثة  إخراج  عملية  تتم 
املختصة،  الصحية  املصالح  عن  وطبيب  عنه،  ينوب  من  أو  اإلذن 
وممثل عن مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي، وممثل عن املصالح 

الجماعية التي سلمت اإلذن، وممثل عن السلطة اإلدارية املحلية.

املادة 15

إما  نقلها  لغرض  القبر  من  الجثة  بقايا  أو  الجثة  إخراج  كان  إذا 
داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه ال يسلم اإلذن بإخراجها إال بعد 
الحصول، حسب الحالة، على اإلذن بالنقل املنصوص عليه في املواد 

7 و8 و10 من هذا املرسوم.

الباب الخامس

موتض3ات)مختلفة)قختام3ة

املادة 16

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 
التقيد  الواجب  والسالمة  الصحة  معايير  بالصحة  املكلفة  الحكومية 

بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور. 

املادة 17

تقيد البيانات املتعلقة بعمليات دفن الجثث وإخراجها من القبور 

في سجل يمسك على مستوى كل مقبرة.

يحدد نموذج السجل وكيفيات مسكه بقرار لوزير الداخلية.

املادة 18

هذا  من  األولى  املادة  مقتضيات  وفق  املنتدبون  األطباء  يتلقى 

يصرف  ينجزونها  التي  الوفاة  معاينة  عمليات  عن  تعويضا  املرسوم 

لفائدتهم من لدن الجماعة املعنية.

املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  بقرار  التعويض  مبلغ  يحدد   

الحكومية  والسلطة  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية 

املكلفة بالصحة.

املادة 19

تنسخ مقتضيات :

 - املرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1389 )29 يناير 1970(

املتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها ؛

- البند الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف 

رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 )31 أكتوبر 1969( 

املتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، كما وقع 

تغييره باملرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع األول 1424 

)22 ماي 2003(.

املادة 20

تدخل مقتضيات هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر 

القرارات املنصوص عليها في هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.



2822الجريدة الرسمية عدد 7102 -)23 ذو القعدة 1443 )23 يونيو 2022(  

املادة 21

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير 

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير  الداخلية، 

املقيمين بالخارج، ووزيرة االقتصاد واملالية، ووزير الصحة والحماية 

بإدارة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  والوزير  االجتماعية، 

الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

املكلف بإدارة الدفاع الوطني،

اإلمضاء : عبد اللطيف لوديي.

مرس2م)رقم)227.)).))صادر)في)8)عي)ا وذ 3)2332 )8)و2 23)))2))  

اإلجباري) ا تأمين) بنظام) املتذلق) (98.25 رقم) ا وا 2ن) بتطب3ق)

بإح اث) ظام) (99.25 رقم) قا وا 2ن) املرض) عن) األسا�سي)

املستولين) قا ذمال) املهن3ين) بفئات) الخاصين)  لمذاشات،)

ف3ما) خاصا،) نشاطا) وزاق 2ن) ا ذون) األجراء) غير) قاألشخاص)

وتذلق)بأرباب)ق2ارب)ا ص3 )ا تول3 ي،)ع ا)الخاضذين)منهم)

 نظام)ا ضمان)االجتماعي.

رئيس الحكومة،

الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ  رقم 1.02.296  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 

الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 )23 يونيو2017( 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 6 و 22 منه ؛

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  القانون رقم  وعلى 

يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 

16 من ربيع األول 1439 )5 ديسمبر2017( كما وقع تغييره و تتميمه، 

وال سيما املادتين 4 و 14 منه ؛

الصادر  الشغل  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  وعلى 

 1424 رجب  من   14 بتاريخ   1.03.194 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)11 سبتمبر 2003( كما وقع تغييره و تتميمه ؛

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وعلى 

الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.285 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1436 

الهيئات  على  االقتصادية  األنشطة  بتوزيع  املتعلق   )2015 أبريل   10(

الناخبة لغرف الصيد البحري، وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى األولى 1440 

التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 القانون رقم  2019( بتطبيق  يناير   17(

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض   األسا�سي عن  اإلجباري 

واألشخاص  املستقلين   والعمال  املهنيين  بفئات  الخاصين  للمعاشات 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه، 

 1443 شعبان  من   29 في  الصادر   2.22.207 رقم  باملرسوم  وال سيما 

)فاتح أبريل 2022( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1443 

)29 نوفمبر 2021(  بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين 

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص  بفئات  الخاصين  للمعاشات، 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 25 من شوال 1443 

)26 ماي 2022(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 
القانون  من   4 واملادة  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين 
إليهما أعاله، يحدد هذا  رقم 99.15  بإحداث نظام للمعاشات املشار 
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على أرباب قوارب الصيد 

التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان االجتماعي.

املادة الثانية

الذكر،  السالف   98.15 رقم  القانون  من   7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
ال يتعدى  أجل  داخل  يقوم  أن  باألمر،  املعني  القارب  رب  على  يتعين 
بطلب  التسجيل،  أثر  فيه  عليه  يسري  الشهرالذي  من  األخير  اليوم 
قبل  الغرض من  لهذا  املعدة  اإللكترونية  املنصة  عبر  نفسه،  تسجيل 
إحدى  لدى  طلبه  يودع  أو  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
وكاالت الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى 
شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، 
على  الئحتها  تنشر  والتي  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  مع 
وصل  مقابل  مالئمة،  وسيلة  بأي  أو  للصندوق  اإللكتروني  املوقع 
الصندوق  لدن  من  الغرض  لهذا  املعد  النموذج  وفق  أو إشعار، 
النصوص  بموجب  املحددة  بالوثائق  املذكور  الطلب  يشفع  املذكور. 

التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

 ،98.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   8 املادة  ألحكام  تطبيقا 
ابتداء  التقليدي  الصيد  بالنسبة ألرباب قوارب  التسجيل  أثر  يسري 
من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخضوع 

للنظام املشار إليه في املادة األولى من القانون املذكور.

املادة الرابعة

من   14 واملادة   98.15 رقم  القانون  من   22 املادة  ألحكام  تطبيقا 
بالنسبة  الجزافي  الدخل  الذكر،  يحدد  السالفي   99.15 القانون رقم 
ألرباب قوارب الصيد التقليدي في 0,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب 
الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا 
في مدة  أعاله  إليه  املشار   65.99 رقم  القانون  356 من  املادة  ألحكام 
العادية السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها  الشغل 

في املادة 184 منه.

املادة الخامسة

الوطني  الصندوق  إلى  أداؤها  الواجب  االشتراكات  تحتسب 
بناء على  تقليدي،  قارب صيد  كل  رب  طرف  من  االجتماعي  للضمان 

الدخل الجزافي املحدد في املادة الرابعة أعاله.

املادة السادسة

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 12 من القانون رقم 98.15 

واملادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى االشتراكات 

شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة السابعة

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، 

تعتبر وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

الصندوق  بموافاة  املكلفة  االتصال  هيئة   - البحري  الصيد  قطاع   -

الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة لديها املتعلقة بأرباب 

قوارب الصيد التقليدي، والالزمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات 

املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثامنة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

البحري  والصيد  الفالحة  والحماية االجتماعية ووزير  الصحة  وزير 

وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات ،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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 مرس2م)رقم)228.)).))صادر)في)8)عي)ا وذ 3)2332 )8)و2 23)))2))

رب3ع من) ((2 بتاريخ) ((.(2.752 رقم) املرس2م) قتتم3م)  بتغ3ير)

 98.25 رقم) ا وا 2ن) بتطب3ق) ()(2(2 )9)) 2فمبر)  2332 اآلخر)

املتذلق)بنظام)ا تأمين)اإلجباري)األسا�سي)عن)املرض)قا وا 2ن)

رقم)99.25)بإح اث) ظام) لمذاشات،)الخاصين)بفئات)املهن3ين)

وزاق 2ن) ا ذون) األجراء) غير) قاألشخاص) املستولين) قا ذمال)

نشاطا)خاصا،)ف3ما)وتذلق)با تجار))قا صناع)ا تول3 وين)ا ذون)

ومسك2ن)محاسبة.

رئيس الحكومة،

بناء على املرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1443 

)29 نوفمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين 

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص  بفئات  الخاصين  للمعاشات، 

بالتجار  يتعلق  فيما  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 

والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 25 من شوال 1443 

)26 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات املادة الرابعة من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1443 

)29 نوفمبر 2021( :

»املادة الرابعة. - تطبيقا ألحكام املادة 22 من القانون رقم 98.15 

».................. كما يلي :

» - 1 مرة القيمة الناتجة ........... لنظام النتيجة الصافية املبسطة ؛

الخاضعين  التقليديين   ................. املذكورة  القيمة  مرات   3,2  -  «

تساوي   ............. ويحققون  الحقيقية،  الصافية  النتيجة  »لنظام 

»أو تقل عن 100.000 درهم ؛

الخاضعين  التقليديين   .................... املذكورة  القيمة  مرات   6  -  «

تفوق   ............. ويحققون  الحقيقية،  الصافية  النتيجة  »لنظام 

»100.000 درهم ؛

»استثناء من أحكام الفقرة األولى أعاله، يحدد في 3,2 مرات القيمة 
»املذكورة، الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين 
الحقيقية،  الصافية  النتيجة  لنظام  الخاضعين  محاسبة،  »يمسكون 
»برسم الفترة املمتدة من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي شرعوا فيه 
»في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول 
الجزافي  الدخل  فإن  بذلك،  قيامهم  عدم  حالة  وفي  ضريبي.  »تصريح 
على  املذكورة،  القيمة  مرات   6 في  املوالية  للفترات  بالنسبة  »يحدد 
»أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي املقدم من قبل املعنيين 
برسم  التصريح  لهذا  املقابل  الجزافي  الدخل  بتطبيق  وذلك  »باألمر، 

»السنة املعنية.

املعنية  السنة  برسم  الجزافي  الدخل  أن  تبين  إذا  ما  حالة  »وفي 
»يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3,2 مرات القيمة املذكورة، يقوم 
تلقائيا، خالل أجل ال يتعدى  »الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
للضرائب  العامة  اإلدارة  لدن  توصله من  تاريخ  أشهر من   )3( »ثالثة 
الذي  االشتراكات  فارق  مبلغ  بإرجاع  املذكور،  الضريبي  »بالتصريح 
»تم أداؤه من قبل املعني باألمر على أساس الدخل الجزافي املقدر في 
»6 مرات القيمة املذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل االتصال 

»املمكنة.«

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة 
والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
كل  بامليزانية،  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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في) ا صادر) ((.69.22 رقم) املرس2م) بتغ3ير) وو�سي) ()(2(( و2 23) (9(  2332 ا وذ 3) عي) (9 في) صادر) ((.((.256 رقم) مرس2م)

2969()املح د)ملنطوة)ا ري)با غرب)بإقل3م)ا ون3طر3)الخاضذة)ملوتض3ات)ا ظهير) 2289 )5))و2 23) 22)جمادى)األقلى)

ا شريف)رقم)5).2.69)ا صادر)في)22)جمادى)األقلى)2289 )5))و2 23)2969()بمثابة)م3ثاق) الستثمارات)ا فالح3ة.

رئيس الحكومة،

ميثاق لالستثمارات  بمثابة   )1969 يوليو   25( 1389 األولى  10 جمادى  في  الصادر   1.69.25 الشريف رقم  الظهير  بناء على 

الفالحية، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 6 منه ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املحدد ملنطقة الري بالغرب 

1969( بمثابة  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  1.69.25 بتاريخ  بإقليم القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

ميثاق لالستثمارات الفالحية، كما تم تغييره وتتميمه  ؛

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

لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ أحكام الفصل 1 من املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املشار إليه أعاله، 

وتعوض كما يلي :

»الفصل 1. - تحدد، كما هو مشار إليها بخط أحمر في الخريطة ذات القياس 1/120.000 امللحقة بأصل هذا املرسوم، حدود 

)1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 بتاريخ   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  ملقتضيات  الخاضعة  بالغرب  الري   »دائرة 

»وفق اإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :
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العقاري  واملسح  العقارية  املحافظة  وبمصالح  األقاليم  بمقر  أعاله  إليها  املشار  الخريطة  من  نظير  يودع   - الثانية.  املادة 

والخرائطية املعنية وكذا بمقر املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بالغرب حيث يمكن أن يطلع عليها العموم.

املادة الثالثة. - يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات ووزير الداخلية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، كل واحد منهم فيما 

يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية  واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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 مرس2م)رقم)236.)).))صادر)في)2)عي)ا وذ 3)2332 )2)و2 23))))2)()بإعالن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�سي)بت2س3ع)حذف)املمر
ملك3ة) قبنزع) قمراكش) ا ب3ضاء) ا  ار) بين) ا رابط) الح و ي) الخط) من) (26(.(26 ن.ك) عن ) قنطر3) قبناء) (6257 رقم)

ا وطذة)األرض3ة)ا الزمة) هذا)ا غرض)بجماعة)أقالد)حس2ن)الحمري)بإقل3م)ا رحامنة.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( املتعلق بإحداث املكتب الوطني 
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرســوم رقــم 2.82.382 الصــادر فــي 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 22 يوليو إلى 22 سبتمبر 2020 بمكاتب جماعة أوالد حسون الحمري بإقليم الرحامنة ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع حذف املمر رقم 6057 وبناء قنطرة عند ن.ك 162.216 من الخط الحديدي الرابط 
بين الدار البيضاء ومراكش بجماعة أوالد حسون الحمري بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 
امللحق بأصل هذا املرسوم :

رقم)ا وطذة)األرض3ة)

با تصم3م
أسماء)قعناقين)املالك)أق)املفترض)أنهم)املالكمرجذها)ا ذواري

مساحتها

سآرهـ

غير محفظة1
وخديجة،  الخالق  وعبد  أحمد  املدني  بن  حميدة  بن  عباس  ورثة 

جماعة أوالد حسون الحمري، إقليم الرحامنة.
003481

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام للمكتب 
الوطني للسكك الحديدية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو  2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ص2ص)خاصة
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مرس2م)رقم)278.)).))صادر)في)6)عي)ا وذ 3)2332 )6)و2 23)))2)()بإعالن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�سي)بحذف)املمر)رقم)6263 

273.995)من)الخط)ا سككي)ا رابط)بين)سطات)قمراكش)قبنزع)ملك3ة)ا وطذتين)األرضيتين) قبناء)قنطر3)عن )ن.ك)

ا الزمتين) هذا)ا غرض)بجماعة)ابن)جرير)بإقل3م)ا رحامنة.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( املتعلق بإحداث املكتب الوطني 

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 8 مارس إلى 8 ماي 2017 بمكاتب جماعة ابن جرير بإقليم الرحامنة ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بين  الرابط  السككي  الخط  من   174.995 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء   6064 رقم  املمر  بحذف  تق�سي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

سطات ومراكش بجماعة ابن جرير بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول أسفله واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :
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 أرقام
 القطعتين
األرضيتين

مراجعهما العقارية
مساحتهما

أسماء وعناوين المالك أو المفترض أنهم كذلك
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9)28الجريدة الرسمية عدد 7102 - 23 ذو القعدة 1443 )23 يونيو 2022( 
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام للمكتب 

الوطني للسكك الحديدية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : 

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

219 يوسف الغزواني اللواتي
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مرس2م)رقم)239.)).))صادر)في)2)عي)ا وذ 3)2332 )2)و2 23)))2)) 
بجماعة) داخل3ة) بإح اث) تو�سي) ا ذامة) املنفذة) أن) بإعالن)
تاز اخت)بإقل3م)قرزازات)قبنزع)ملك3ة)ا وطذة)األرض3ة)ا الزمة)

 هذا)ا غرض.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من فاتح يونيو إلى 
فاتح أغسطس 2016 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 
الداخلية ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث داخلية بجماعة تازناخت 
بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية غير املحفظة مساحتها 
ورزازات،  بإقليم  تازناخت  بجماعة  الكائنة  م2،   10000 التقريبية 
املرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم، 

يفترض أنها في ملك :

- الجماعة الساللية ايت داود ؛

- افندريك عبد هللا ؛

- ورثة أيت ما سوس وأيت مازوز ؛

- ورثة الما محند،

الساكنون جميعا بدوار أيت داوود نتريف فرقة كرسيف تازناخت 

دائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

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

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 مرس2م)رقم)272.)).))صادر)في)6)عي)ا وذ 3)2332 )6)و2 23)))2)()بإعالن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�سي)بإح اث)إع ادوة
خا  )بن)ا 2 3 )بجماعة)أقالد)غا م)بإقل3م)الج و 3)قبنزع)ملك3ة)حو2ق)مشاعة)في)ا ذوار)ا الزم) هذا)ا غرض

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 29 مارس إلى 31 ماي 2017 ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث إعدادية خالد بن الوليد بجماعة أوالد غانم بإقليم الجديدة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية حقوق مشاعة في العقار املبين في الجدول أسفله واملرسومة حدوده بلون أحمر في التصميم 
امللحق بأصل هذا املرسوم :
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 رقم القطعة
المرجع العقاريبالتصميم التجزيئي

 مساحتها التقريبية
بالمتر المربع أسماء وعناوين المالك
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مرس2م)رقم)279.)).))صادر)في)6)عي)ا وذ 3)2332 )6)و2 23)))2)()بإعالن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�سي)بحذف)املمر)رقم)2523 

قبناء)قنطر3)عن )ن.ك)87.322))من)الخط)ا سككي)ا رابط)بين)ا  ار)ا ب3ضاء)قفاس)قبنزع)ملك3ة)ا وطذتين)األرضيتين)

ا الزمتين) هذا)ا غرض)بجماعتي) وصير)قعين)تاقجطات)بإقل3م)الحاجب.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( املتعلق بإحداث املكتب الوطني 

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 15 يناير إلى 15 مارس 2020 بمكاتب جماعة لقصير بإقليم الحاجب ومن 31 مارس إلى 

31 ماي 2021 بمكاتب جماعة عين تاوجطات بإقليم الحاجب ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بين الرابط  السككي  الخط  من   287.400 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء   1534 رقم  املمر  بحذف  تق�سي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

الدار البيضاء وفاس بجماعتي لقصير وعين تاوجطات بإقليم الحاجب.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املثبتتين في الجدول أسفله واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/1000  امللحق بأصل هذا املرسوم :

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

واملالية االقتصاد  وزيرة  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد   - الرابعة.   املادة 

ومدير أمالك الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : 

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام 

للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : 

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 رقما
 ا وطذتين
 األرضيتين
با تصم3م

 مراجذهما

ا ذوارية

مساحتهما

أسماء)قعناقين)املالك)أق)املفترض)أنهم)كذ ك
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بأشغال) با و3ام) تو�سي) ا ذامة) املنفذة) أن) بإعالن) ()(2(( و2 23) (6(  2332 ا وذ 3) عي) (6 في) صادر) ((.((.282 رقم) مرس2م)

82.352 ن.ك) بين) ا شاقية) قاخميسات) موطع)سطات) (- قمراكش) ا ب3ضاء) ا  ار) بين) الح و وة) ا سكة) تثن3ة)  ت2س3ع)

ق)ن.ك)86.722)قبنزع)ملك3ة)ا وطع)األرض3ة)ا الزمة)) هذا)ا غرض)بجماعة)لح2از3)بإقل3م)سطات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( املتعلق بإحداث املكتب الوطني 

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

بمكاتب جماعة   2018 أكتوبر   8 إلى  8 أغسطس  2016 ومن  6 سبتمبر  إلى  يوليو   6 املباشر من  البحث اإلداري  نتائج  وعلى 

لحوازة بإقليم سطات ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بالقيام بأشغال توسيع تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء ومراكش - مقطع سطات 

واخميسات الشاوية بين ن.ك 80.450 ون.ك 86.700 بجماعة لحوازة بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000  

امللحق بأصل هذا املرسوم :
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أرقام)ا وطع)

األرض3ة)

با تصم3م

مراجذها)

ا ذوارية

مساحتها

س مالحظاتهـآرأسماء)قعناقين)املالك)أق)املفترض)أنهم)كذ ك
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام 

للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : 

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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افوة)على)ا تصم3م)قا نظام)املتذلق)به)امل2ض2عين) مرس2م)رقم)223.)).))صادر)في)2)عي)ا وذ 3)2332 )2)و2 23)))2)()بامل2

 ته3ئة)جماعة)املش2ر))بذما ة)ا  ار)ا ب3ضاء)قباإلعالن)أن)في)ع ك)منفذة)عامة

رئيس الحكومة،

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

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

12.90 رقم  القانون  بتطبيق   )1993 أكتوبر   14(  1414 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار إليه أعاله ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  في  2.21.833 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 ماي 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة املشور خالل الفترة املمتدة من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة املشور املجتمع خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022 ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

البيضاء  الدار  بعمالة  املشور  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  املتعلق به  والنظام   AUC 01/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة املشور تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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مرس2م)رقم)98).)).))صادر)في)6)عي)ا وذ 3)2332 )6)و2 23)))2)()وو�سي)باإلخراج)من)امللك)ا ذم2مي)املائي)إلى)امللك)الخاص)

ا رسم) عي) (»( »ب3اجي) املسمى) امللك) تخترق) عم2م3ة) ساق3ة) مترقك) من) متأصلة) محفظة) غير) أرض3ة)  ل ق ة) وطذة)

ا ذواري)ع د)F/8(3)ا كائنة)بطريق)إوم2زار)بجماعة)سايس)بذما ة)فاس.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914( املتعلق بامللك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون   وعلى 

)10 أغسطس 2016( ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

إلى امللك الخاص للدولة قطعة أرضية غير محفظة متأصلة من متروك ساقية  تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم 

عمومية تخترق امللك املسمى »بياجي 2« ذي الرسم العقاري عدد F/824، الكائنة بطريق إيموزار بجماعة سايس بعمالة فاس، 

مساحتها آرا واحدا و 71 سنتيارا، املبينة بخط أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/500 امللحق بأصل هذا املرسوم :

قيبين)الج قل)ا تالي)إح اث3ات)ح قد)هذه)ا وطذة):
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املادة الثانية. - يعهد بتنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء ووزيرة االقتصاد واملالية، 

كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1443 )6 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

قرار) 2زير)ا فالحة)قا ص3 )ا بحري)قا تنم3ة)ا ورقية)قامل3اه)قا غابات)

رقم))).278)صادر)في)فاتح)رجب)2332 )2)فبراور)))2)()بإ غاء)

582.96)ا صادر)في) قرار)قزير)ا فالحة)قاالستثمار)ا فالحي)رقم)

2996()بتح و )منطوة) ضم) 2326 )7))مارس) 7)عي)ا وذ 3)

ب ائر3)أقالد) ب ائر3) ف2ع)جماعة) عجاجر3) ا فالح3ة) األرا�سي)

جمذة)ملطة)بذما ة)زقاغة)-)م2الي)يذو2ب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

من  27 في  الصادر   1.62.105 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

محرم 1382 )30 يونيو 1962( في شأن ضم األرا�سي الفالحية بعضها 

إلى بعض، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل السادس منه ؛

1382 صفر  من   22 في  الصادر   2.62.240 رقم  املرسوم   وعلى 

1962( في شأن تطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله،  )25 يوليو 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 581.96 رقم  الفالحي  واالستثمار  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

الصادر في 7 ذي القعدة 1416 )27 مارس 1996( بتحديد منطقة لضم 

األرا�سي الفالحية بدائرة نفوذ جماعة لعجاجرة بدائرة أوالد جمعة 

ملطة بعمالة زواغة - موالي يعقوب ؛

لعجاجرة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ 19 يوليو 2007 ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يلغى القرار املشار إليه أعاله رقم 581.96 الصادر في 7 ذي القعدة 1416 

نفوذ  بدائرة  الفالحية  األرا�سي  لضم  منطقة  بتحديد   )1996 مارس   27(

جماعة لعجاجرة بدائرة أوالد جمعة ملطة بعمالة زواغة - موالي يعقوب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

في) صادر) (2298.(( رقم) قا ت2اصل) قا ثوافة) ا شباب) قرار) 2زير)

بناوة) بتو33 ) ))2)()وو�سي) أبريل) ((5( 2332 2))من)رمضان)

ع اد) في) بالج و 3) (»Hotel des postes« ب2ست) دي) أقت3ل)

اآلثار.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدم به رئيس جمعية ذاكرة 

دكالة للحفاظ على التراث بتاريخ 22 مارس 2021 ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  والترتيب  التقييد  لجنة  استشارة  وبعد 

بتاريخ 8 مارس 2022،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 »Hotel des postes« بناية أوتيل دي بوست في عداد اآلثار  تقيد 

 C/565 عدد العقاري  الرسم  ذي  البوست«(  »أوتيل  املسمى  )امللك 

الجديدة، بمدينة  ليسكول  وزنقة  الحنصالي  شارع  بتقاطع   الكائنة 

كما هو مبين بالوثائق املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للبناية أو في شكلها 

الشباب  لوزارة  التابعة  املختصة  املصالح  بذلك  تعلم  لم  ما  العام 

بستة  األعمال  في  للشروع  املقرر  التاريخ  قبل  والتواصل  والثقافة 

أشهر على األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون 

رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 227(.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

 Civil des في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: mines

– Titre d’ingénieur civil des mines de l’Ecole nationale 
supérieure des mines de Nancy de l’Université de 
Lorraine - France - le 16 octobre 2018,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2273.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)
صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

 Informatique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

: et génie industriel
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– Titre d’ingénieur diplôme de l’ENSIAME de l’Université 
polytechnique Hauts-de-France, spécialité : informatique 
et génie industriel - France, délivré - le 14 janvier 2019,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2276.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

Télécom- في التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: munication et réseaux

– Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur des techniques 
avancées de Saint-Etienne, spécialité : télécommunications 
et réseaux - France, délivré - le 14 février 2005,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2283.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

Mathéma-  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

: tiques appliquées

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole polytechnique - 
France, promotion 2016,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2286.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية :

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole polytechnique - 
France, promotion 2016,

للمهندسين  العليا  املدارس  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

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.

 2289.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

: Electronique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

d’électronique, informatique, télécommunications, 

mathématique et mécanique de Bordeaux de l’Institut 

polytechnique de Bordeaux, spécialité : électronique - 

France, délivré - le 6 janvier 2021,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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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 2292.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

: Bâtiment تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole polytechnique 

universitaire de l’Université de Nice, spécialité : bâtiments - 

France, délivré - le 24 janvier 2018,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2292.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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 de l’Ecole polytechnique de l’Université 

de Lorraine - France, délivré - le 2 mars 2018,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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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 2322.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

 Mécanique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

: de fluides

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, 

d’hydraulique et des télécommunications, spécialité : 

mécanique des fluides - France, délivré - le 5 janvier 2016,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2325.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole ECAM-EPMI - France, 

délivré - le 21 décembre 2020,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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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 2326.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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 de في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: l’eau et génie civil

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

de Poitiers, spécialité : génie de l’eau et génie civil - France, 

délivré - le 7 janvier 2021,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

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.

 2327.(( رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل3م) قرار) 2زير)

صادر)في)29)من)ش2ال)2332 )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

Télécom- في التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: munication

– Grade de maître ès sciences appliquées )M.Sc.A.( 

en ingénierie, délivré par l’Université du Québec à 

Chicoutimi - Canada - le 26 juin 1996,

السلكية  املواصالت  في  التطبيق  مهندس  بشهادة  مشفوعة 

السلكية  واملواصالت  للبريد  الوطني  املعهد  من  املسلمة  والالسلكية 

والالسلكية، املغرب.

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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قرار) 2زير)ا فالحة)قا ص3 )ا بحري)قا تنم3ة)ا ورقية)قامل3اه)قا غابات)

 ((2(( 2332 )3))ماي) 2))من)ش2ال) )).2323)صادر)في) رقم)

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة أمل بوكير الطبيبة البيطرية 

 1752/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة 

بتاريخ 11 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار) 2زير)ا فالحة)قا ص3 )ا بحري)قا تنم3ة)ا ورقية)قامل3اه قا غابات)

 ((2(( 2332 )3))ماي) 2))من)ش2ال) )).2325)صادر)في) رقم)

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

لكريمي  هاجر  السيدة  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم CN/2022/1753 بتاريخ 11 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.



2855الجريدة الرسمية عدد 7102 -)23 ذو القعدة 1443 )23 يونيو 2022(  

قرار) 2زير)ا فالحة)قا ص3 )ا بحري)قا تنم3ة)ا ورقية)قامل3اه)قا غابات)

 ((2(( 2332 )3))ماي) 2))من)ش2ال) )).2326)صادر)في) رقم)

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

الشتيوي  حنان  السيدة  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم CN/2022/1754 بتاريخ 11 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

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

اإلمضاء : محمد صديقي.

قا غابات) قامل3اه) ا ورقية) قا تنم3ة) ا بحري) قا ص3 ) ا فالحة) قرار) 2زير)

رقم))).5)25)صادر)في)فاتح)عي)ا وذ 3)2332))فاتح)و2 23)))2)) 

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة نهاد صقر الطبيبة البيطرية 

 1757/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة 

بتاريخ 22 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1443 )فاتح يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.



عدد 7102 -)23 ذو القعدة 1443 )23 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   2856

قا غابات) قامل3اه) ا ورقية) قا تنم3ة) ا بحري) قا ص3 ) ا فالحة) قرار) 2زير)

رقم))).6)25)صادر)في)فاتح)عي)ا وذ 3)2332))فاتح)و2 23)))2)) 

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

بوحمالة  نبيل  محمد  السيد  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم CN/2022/1755 بتاريخ 22 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1443 )فاتح يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قا غابات) قامل3اه) ا ورقية) قا تنم3ة) ا بحري) قا ص3 ) ا فالحة) قرار) 2زير)

رقم))).7)25)صادر)في)فاتح)عي)ا وذ 3)2332))فاتح)و2 23)))2)) 

بإسناد)ا ت اب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد منير املير علي الطبيب البيطري 

 1756/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد 

بتاريخ 22 أبريل 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1443 )فاتح يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.



2857الجريدة الرسمية عدد 7102 - 23 ذو القعدة 1443 )23 يونيو 2022( 

األرض3ة) ا وطع) ملك3ة) با تخلي)عن) ()(2(( ماي) ((3(  2332 من)ش2ال) ((2 في) )).2327)صادر) رقم) قاملاء) ا تجهيز) مورر) 2زير)

 ا الزمة) ت2س3ع)قتو2ية)ا طريق)اإلقل3م3ة)رقم)27)6)ا رابطة)بين)تيزط2طين)قا ون ق�سي)مع)حذف)ا نوط)ا س2داء)بين

ن.ك)2+222)ق)ن.ك)22+322)بجماعتي)تيزط2طين)قآوت)ماوت)بإقل3مي)ا ناض2ر)قا  ري2ش.

وزير التجهيز واملاء،

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

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

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

تق�سي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2018 نوفمبر   30(  1440 األول  ربيع  من   22 في  الصادر   2.18.902 رقم  املرسوم  وعلى 

 000+0 6207 الرابطة بين تيزطوطين والقندو�سي مع حذف النقط السوداء بين ن.ك  بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 

ون.ك 11+400 بإقليم الناضور ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.886 الصادر في 24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية 

000+0 6207 الرابطة بين تيزطوطين والقندو�سي مع حذف النقط السوداء بين ن.ك   بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 

و ن.ك 11+400 بإقليم الناضور ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 29 يوليو إلى 29 سبتمبر 2020 بمكاتب جماعتي تيزطوطين وآيت مايت بإقليمي الناضور 

والدريوش ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 6207 الرابطة بين تيزطوطين والقندو�سي 

مع حذف النقط السوداء بين ن.ك 0+000 و ن.ك 11+400 بجماعتي تيزطوطين وآيت مايت بإقليمي الناضور والدريوش، املبينة 

في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/500 امللحقة بأصل هذا املقرر :
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املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

أرقام القطع
األرضية

مساحتها
بالمتر المربع أسماء المالك أو المفترض أنهم كذلك وعناوينهم
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قرار)رقم))).286)م.إ)صادر)في)23)من)عي)ا وذ 3)2332 )23)و2 23)))2))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

 بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021،

التي قدمتها السيدة املعلومة حفوظ - بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء 

انتخاب السيدتين الباتول ابال�سي وعويشة زلفى وكذا نتيجة االقتراع 

 الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية الجهوية »كلميم -

ونادية  حجي  ياسمينة  السيدات  انتخاب  إثره  على  وأعلن  نون«،  واد 

عضوات  ابال�سي  والباتول  زلفى  وعويشة  الخر�سي  وخولة  بوعيدا 

بمجلس النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين باألمانة العامة 

املذكورة في21 و27 ديسمبر 2021 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

بامللف ؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91

بتاريـخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب،

ذي من   16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

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

باللوائح االنتخابية العامة  57.11 املتعلق  وبناء على القانون رقم 

البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات 

بتنفيذه  الصادر  االنتخابية واالستفتائية،  الحمالت  العموميـة خـالل 

1432 القعدة  ذي  من   30 بتاريخ   1.11.171 رقم  الشريف   الظهير 

)28 أكتوبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املفوضين  مهنة  بتنظيم  املتعلق   81.03 رقم  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.06.23 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائيين، 

15 من محرم 1427)14 فبراير 2006( ؛ 

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في)شأن)املآخذ)املتذلوة)بالحملة)اال تخاب3ة):

حيث تتلخص هذه املآخذ في دعوى :

 - أن املطعون في انتخابها األولى استعملت، من)جهة، اللونين األحمر
 واألخضر بمنشوراتها االنتخابية على حسابها بأحد مواقع التواصل

بخلفية  منشورا   2021 أغسطس   31 في  نشرت،  إذ  االجتماعي، 
 2021 سبتمبر   4 وفي  مصباح«،  »صباحكم  عبارة  يحمل  خضراء 
منشورا يضم صورة شخص وهو يمسك بعلم به رمز حزب العدالة 
اللون  قاعدته  تحمل  مصباحا  يمسك  األخرى  وبيده  والتنمية 
األخضر، وفي7 سبتمبر 2021 منشورا بخلفية حمراء يحمل عبارة 
»أخي املواطن أختي املواطنة : صوتك أمانة ومسؤولية« ومنشورا 
تذكروا  نون  واد  كلميم  »ساكنة  عبارة  يحمل  خضراء  بخلفية 
جيدا من كان سببا في بلوكاج وعرقلة التنمية بالجهة«، ومنشورا 
من  جيدا  تذكروا  الطنطان  »ساكنة  عبارة  يحمل  حمراء  بخلفية 
كان سببا في إقصاء جمعيات الطنطان من دعم مشاريع التأهيل 
وكذلك  الوطني  العلم  أخرى،  جهة) من) واستعملت،  الحضري«، 
بأحد  حسابها  على  االنتخابية،  بمنشوراتها  فلسطين  دولة  علم 
مواقع التواصل االجتماعي، وذلك طيلة الفترة املخصصة للحملة 
اللونين  تضمن  لحسابها  البروفايل  صورة  أن  كما  االنتخابية، 
األحمر واألخضر، كل ذلك من أجل التأثير على إرادة الناخبين من 

خالل استعمال رموز دينية ووطنية ؛

االنتخابية  الحملة  طيلة  وزعت  الثانية  انتخابها  في  املطعون  وأن   -
ذكر  دون  لوحدها  وبياناتها  وصورتها  اسمها  تضمنت  مطبوعات 
الحزب  بالئحة  واملرشحين  املرشحات  باقي  وبيانات  وصور  أسماء 
وترتيبهم فيها، وهو ما يشكل خرقا للمادة 23 من القانون التنظيمي 

املتعلق بمجلس النواب ؛

 كن،

 57.11 رقم  القانون  من   118 املادة  كون  عن  فضال  إنه،  حيث 
الحملة  بمناسبة  الوطني  العلم  استعمال  تمنع  ال  املعدلة  صيغتها  في 
معاينة  بمحضر  سوى  ادعاءاتها  تثبت  لم  الطاعنة  فإن  االنتخابية، 
االبتدائية  للمحكمة  الترابية  بالدائرة  قضائي  مفوض  قبل  من  منجز 
بالرباط مؤرخ في 4 أكتوبر 2021، في مخالفة ملقتضيات املادة 21 من 
التي  القضائيين  املفوضين  مهنة  بتنظيم  املتعلق   81.03 رقم  القانون 
بين  من  القضائي  املفوض  نوابهم  أو  األطراف  »يختار  أن  على  تنص 
املفوضين القضائيين املوجودة مقار مكاتبهم بدائرة املحكمة املطلوب 
القيام باإلجراءات بدائرة نفوذها.«، كما أن املطعون في انتخابها األولى 

نفت في مذكرتها الجوابية صلتها بتلك املنشورات ؛

املحكمة)ا  ست2رية
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الثانية  انتخابها  في  املطعون  توزيع  يتعلق بدعوى  إنه فيما  وحيث 

منشور انتخابي ال يتضمن سوى اسم وصورة وبيانات وكيلة الالئحة 

في  مؤرخ  معاينة،  بمحضر  دعمته  والذي  املترشحين،  باقي  ذكر  دون 

4 أكتوبر 2021، ومنجز من طرف املفوض القضائي السالف الذكر، 

مما يتعين معه استبعاده لنفس السبب، وأنه بصرف النظر عن ذلك، 

فإن املطعون في انتخابها الثانية أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بمطبوع 

واملترشح  املترشحات  كل  وبيانات  وصفات  أسماء  يتضمن  انتخابي 

بالئحتها، مما يفند االدعاء ؛

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون املآخذ املتعلقة بالحملة االنتخابية غير 

قائمة على أساس صحيح ؛

)في)شأن)املأخذ)املتذلق)بتحرير)املحاضر)قإعالن)ا نتائج):)

حيث إن هذا املأخذ يقوم على دعوى أن الطاعنة تسلمت بتاريخ 

الخاص  الجهوية  اإلحصاء  لجنة  محضر  من  نسخة   2021 سبتمبر   9

 بالدائرة االنتخابية الجهوية لجهة »كلميم - واد نون« موقعا من طرف

رئيس لجنة اإلحصاء املذكورة يؤكد حصول الطاعنة، كوكيلة لالئحة 

الجهوية لحزب التقدم واالشتراكية على 6493 صوتا، وفوزها بمقعد 

في البرملان عن الدائرة االنتخابية الجهوية لجهة كلميم وادنون، وإنه 

باملحضر  الواردة  املعطيات  كل  تغيير  تم  10سبتمبر2021  بتاريخ 

ثان، تم بموجبه حرمان الطاعنة من  املذكور، واإلعالن عن محضر 

من  كل  فوز  عن  مبرر  غير  بشكل  واإلعالن  به،  فازت  الذي  املقعد 

املطعون في انتخابهما األولى والثانية، وأن هذا التضارب بين محضرين 

يشكل مخالفة لحجية املحضر األول املنصوص عليها في الفقرة الثالثة 

ويفقد  النواب،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   80 املادة  من 

العملية االنتخابية بالجهة مصداقيتها ؛ 

 كن،)

هذه  إلى  املسند  البرملان  أعضاء  انتخاب  صحة  في  البت  إن  حيث 

املحكمة بمقت�سى أحكام الفقرة األولى من الفصل 132 من الدستور، 

يشمل، عالقة بالنازلة، التحقق من تطابق وانسجام ما ضمن بمحاضر 

ولجنة  املحلية  اإلحصاء  ولجان  املركزية  واملكاتب  التصويت  مكاتب 

الترشيح  لوائح  عليها مختلف  حصلت  من أصوات  الجهوية  اإلحصاء 

برسم االقتراع موضوع الطعن، وال تقتصر، في ذلك، على ما أدلى به 

األطراف من وسائل ؛

القانون  من   28 املادة  من  والثالثة  الثانية  الفقرتين  إن  وحيث 

 : أنه  على  التوالي،  على  تنصان،  النواب  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 

 : أنه  وعلى  إيداعها.«  ترتيب  حسب  املقبولة  الترشيحات  »تسجل 

الوصل  في  ذلك  ويثبت  ورمز.  ترتيبي  رقم   ... الئحة  لكل  »يخصص 

النهائي.« ؛

اإلحصاء  لجنة  محضر  نظير  على  االطالع  من  يبين  إنه  وحيث 
الجهوية، املحرر في 10 سبتمبر 2021 واملودع لدى هذه املحكمة، أنه، 
من)جهة، تضمن املالحظة التالية : »بعد توقيع محضر لجنة اإلحصاء 
الجهوية لجهة كلميم واد نون املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب 
ممثلي  لثالثة  نسخ  وتسليم  الجهوية  االنتخابية  الدائرة  مستوى  على 
اإلحصاء  لجنة  محضر  في  مادي  خطإ  وجود  تبين  الترشيحات  لوائح 
الخاصة بالدائرة االنتخابية املحلية ألسا - الزاك لعدم تطابق الرقم 
الترتيبي للوائح الترشيح مع أسماء وكيالت اللوائح، فتم إشعار رئيس 
املادية.  األخطاء  هذه  إصالح  قصد  -الزاك  ألسا  املحلية  اللجنة  هذه 
شخصيا  به  متوصل  محضر  بمقت�سى  املطلوب  إنجاز  ضوء  وعلى 
إحصاء  وتم  املذكورة  األخطاء  تدارك  تم  اللجنة،  هذه  طرف  من 
الجهوية  االنتخابية  للدائرة  املخصصة  املقاعد  وتوزيع  األصوات 
النهائية  النتائج  عن  اإلعالن  وتم  القانون  وفق  وادنون  كلميم  لجهة 
أخرى، جهة) من) املذكور،  باملحضر  ودون  املحضر...«،  هذا   وفق 
الترشيح لوائح  نالتها  التي  األصوات  لبيان  املخصصة  الخانة   في 

بإقليم أسا-الزاك، التابعة للدائرة االنتخابية الجهوية موضوع الطعن، 
انتخابها األولى على  في  89 صوتا، واملطعون  الطاعنة حصلت على  أن 
 2946 صوتا، واملطعون في انتخابها الثانية على 3461 صوتا، مطابق كله

لجنة  محضر  بنظير  أصوات  من  املعنية  الترشيح  للوائح  دون  ملا 
اإلحصاء التابع إلقليم أسا - الزاك املؤرخ في 9 سبتمبر 2021 ؛

وحيث إنه، يبين من االطالع على نظائر محاضر مكاتب التصويت 
بكلميم  االبتدائية  املحكمة  لدى  املودعة  املركزية،  واملكاتب 
للوائح  دّون  ما  تطابق  الدستورية،  املحكمة  قبل  من  واملستحضرة 
الترشيح املعنية من أصوات بنظير محضر لجنة اإلحصاء التابع إلقليم 
من  الترشيح  لوائح  لنفس  دّون  ما  مجموع  مع  املعني،  الزاك،   - أسا 
التابعة   10 إلى   1 املركزية ذات األرقام من  املكاتب  أصوات بمحاضر 
لنفس اإلقليم، إذ ضمن فيها حصول الطاعنة بذات املكاتب على 21 و6 
و33 و0 و4 و18 و4 و0 و0 و3 )أي ما مجموعه 89 صوتا( ، وحصول 
املطعون في انتخابها األولى على 534 و623 و569 و51 و171 و497 و68 
وحصول   ) صوتا   2946 مجموعه  ما  أي   ( صوتا  و164  و124  و145 
املطعون في انتخابها الثانية على 265 و555 و567 و112 و465 و395 

و93 و59 و133 و817 صوتا ) أي ما مجموعه 3461 صوتا( ؛

اإلحصاء  لجنة  محضر  نسخة  على  االطالع  من  يبين  إنه،  وحيث 
إلقليم »أسا - الزاك«، الوارد فيه الخطإ املادي املشار إليه في مالحظة 
 لجنة اإلحصاء الجهوية، أن األرقام الترتيبية للوائح الترشيح املدونة به،

املكلفة  السلطة  املودعة لدى  الترشيح  لوائح  ترتيب  غير متطابقة مع 
الدائرة  النواب عن  أعضاء مجلس  انتخاب  برسم  الترشيحات  بتلقي 
حين  في  سابعة،  الطاعنة  فيه  رتبت  إذ  الطعن،  موضوع  االنتخابية 
النهائية للترشيحات املودعة، ورتبت فيه  أنها مرتبة رابعة في الالئحة 
املطعون في انتخابها األولى أولى، بينما أنها مرتبة ثانية في الئحة إيداع 
الترشيحات، ورتبت فيه املطعون في انتخابها الثانية ثالثة، في حين أنها 

رتبت خامسة عشر في الئحة الترشيحات السالفة الذكر ؛
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وحيث إنه، بإضافة األصوات التي حصلت عليها الطاعنة واملطعون 

 في انتخابهما األولى والثانية بإقليم آسا - الزاك، وهي على التوالي 89 صوتا

و2946 صوتا و3461 صوتا إلى مجموع األصوات الالئي حصلن عليها 

الطعن  موضوع  الجهوية  االنتخابية  للدائرة  املكونة  األقاليم  باقي  في 

: للطاعنة  بالنسبة  التوالي  إفني(، وهي على   )كلميم وطانطان وسيدي 

وبالنسبة  صوتا(،   6544 مجموعه  ما  )أي  و4052،  و1028   1375

مجموعه  ما  )أي  و1503،  و565   2059  : األولى  انتخابها  في  للمطعون 

و597   695  : الثانية  انتخابها  في  للمطعون  وبالنسبة  صوتا(،   7073

و4673،)أي ما مجموعه 9426 صوتا( فإن املجاميع املذكورة تتطابق 

وما دّون لهن في محضر لجنة اإلحصاء الجهوية، مما يبقي املطعون في 

انتخابهما فائزتين باملقعدين األخيرين املخصصين للدائرة االنتخابية 

موضوع الطعن ؛

وحيث إنه، لئن كان ذلك، فإن التباين املسجل بين ترتيب اللوائح 

املترشحة بحسب الالئحة النهائية للترشيحات املودعة برسم االقتراع 

موضوع الطعن، وبين ترتيب لوائح الترشيح املضمنة في نسخة املحضر 

املشوبة بخطإ مادي، لم يكن له تأثير على نتيجة االقتراع، يؤكد ذلك، 

من)جهة، تطابق ما دون لنفس األطراف بنظير محضر لجنة اإلحصاء 

لجنة  معاينة  أخرى،  جهة) قمن) أعاله،  املبين  النحو  على  الجهوية، 

اإلحصاء الجهوية املثبتة للخطإ املادي املذكور، ثم إصالحه من قبل 

لجنة اإلحصاء التابعة لإلقليم السالف الذكر ؛

أساس  على  قائم  غير  املثار  املأخذ  يكون  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 
صحيح ؛

 هذه)األسباب):

أقال - تق�سي برفض طلب السيدة املعلومة حفوظ الرامي إلى إلغاء 
انتخاب السيدتين الباتول ابال�سي وعويشة زلفى وكذا نتيجة االقتراع 
 الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية الجهوية » كلميم -

ونادية  ياسمينة حجي  السيدات  انتخاب  إثره  وأعلن على   ، نون«  واد 
عضوات  ابال�سي  والباتول  زلفى  وعويشة  الخر�سي  وخولة  بوعيدا 

بمجلس النواب ؛

ثا 3ا)-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 
النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

14 من الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  بمقر املحكمة   وصدر 
ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

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

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

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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 ظام)م2ظفي)اإلدارات)ا ذامة

 ص2ص)خاصة

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

))2)()بتتم3م)قرار)قزير)ا ثوافة) 2332 )2)و2 23) 2)عي)ا وذ 3) )).868)صادر)في) قرار) 2زير)ا شباب)قا ثوافة)قا ت2اصل)رقم)

رقم)896.29))بتاريخ)8)عي)الحجة)2322 )6)) 2فمبر)229)()بتح و )خصائص)بذالت)ا ذمل)املمن2حة) بذض)م2ظفي)

قأع2ان)قزار3)ا ثوافة.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 2896.09 الصادر في 8 ذي الحجة 1430 )26 نوفمبر 2009( بتحديد خصائص بذالت العمل 

املمنوحة لبعض موظفي وأعوان وزارة الثقافة ؛

وبعد تأشيرة الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتمم، على النحو التالي، الجدول املرفق بقرار وزير الثقافة املشار إليه أعاله رقم 2896.09 الصادر في 8 ذي الحجة 1430 

)26 نوفمبر 2009( :
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سمية.
شر هذا القرار بالجريدة الر

املادة الثانية. - ين

ي القعدة 1443 )3 يونيو 2022(.
ط في 3 ذ

حرر بالربا
و

سعيد.
ي بن
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