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فهرست

نص2ص)عام5

نسخ)  2ثائق) لمطابق5) صح5) إلمضاء) على) ك5ف5ات) إلشهاد)
ألص2 ها.

مرسوم رقم 2.22.047 صادر في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022( بتحديد 
4736كيفيات اإلشهاد على صحة اإلمضاء من قبل الجماعات واملقاطعات... 

مرسوم رقم 2.22.048 صادر في 8 ذي القعدة 1443 )8 يونيو 2022( بتحديد 
4737كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها............................... 

تحدود)د ئرة)  ري)ل د)  طين.

 )2022 1443 )12 يوليو  12 من ذي الحجة  في  2.22.408 صادر  مرسوم رقم 
بتحديد دائرة الري واد الطين بإقليم سيدي قاسم الخاضعة ملقتضيات 
 1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير 
4739)25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات الفالحية.......................... 

مجلس)  ن2 ب.)-) نتخابات)جزئ55.

 )2022 1443 )22 يوليو  22 من ذي الحجة  في  2.22.568 صادر  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية مللء مقعد شاغر بمجلس النواب 

4750برسم الدائرة االنتخابية املحلية »آسفي«............................................... 

تع5ين) وحدلد)  تر ب55) ل ماعات.

 1443 شوال  من   30 في  صادر   1514.22 رقم  الداخلية  قرار لوزير 

زعير  يحيى  سيدي  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2022 ماي   31(

 ........................................................... 4751التابعة لعمالة الصخيرات - تمارة

1443 شوال  من   30 في  صادر   1515.22 رقم  الداخلية   قرار لوزير 

التابعة  صالح  أوالد  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2022 ماي   31(

 ....................................................................................... 4754إلقليم النواصر

1443 شوال  من   30 في  صادر   1516.22 رقم  الداخلية   قرار لوزير 

)31 ماي 2022( بتعيين الحدود الترابية لجماعة بلفاع التابعة إلقليم 

4757اشتوكة - آيت باها................................................................................... 
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1443 شوال  من   30 في  صادر   1517.22 رقم  الداخلية   قرار لوزير 
التابعة  أمليل  راس  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2022 ماي   31(
 ........................................................................................... 4763إلقليم كلميم

1443 شوال  من   30 في  صادر   1518.22 رقم  الداخلية   قرار لوزير 
)31 ماي 2022( بتعيين الحدود الترابية لجماعة اكزناية التابعة لعمالة 
4765طنجة - أصيلة......................................................................................... 

1443 شوال  من   30 في  صادر   1519.22 رقم  الداخلية   قرار لوزير 
2022( بتعيين الحدود الترابية لجماعة حجر النحل التابعة  )31 ماي 
4767لعمالة طنجة - أصيلة............................................................................. 

 1443 شوال  من   30 في  صادر   1520.22 رقم  الداخلية  قرار لوزير 
التابعة  العوامة  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2022 ماي   31(
4769لعمالة طنجة - أصيلة............................................................................. 

نص2ص)خاص5

جمع55)»بنك)  تغذو5«.)-)جمع55)ح ت)منفع5)عام5.

1443 )4 يوليو 2022( باعتبار  4 ذي الحجة  2.22.486 صادر في  مرسوم رقم 
البيضاء بالدار  مقرها  الكائن  التغذية«،  »بنك  املسماة   الجمعية 
 ............................................................................. 4771جمعية ذات منفعة عامة.

 ملصادق5)على)عمل5ات)تحدود)أقسام)تابع5)ألمالك)غاب2ي5.

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.439 رقم  مرسوم 
و 3(  و 2   1 )مقاطع  »تنقوب«  قسم  تحــديد  عمليات  على  باملصادقة 
تنقوب  جماعة  بتراب  والواقع  »تنقوب«  املسمى  الغابوي  للملك  التابع 
 ..................................................................................... 4771بإقليم شفشاون.

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.440 رقم  مرسوم 
باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »عين لودن« التابع للملك الغابوي 
 .... 4772املسمى »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة تابودة بإقليم تاونات.

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.441 رقم  مرسوم 
الغابوي  للملك  التابع  تحــديد قسم »تتفراح«  باملصادقة على عمليات 
امحمد  الحاج  سيدي  جماعة  بتراب  والواقع  الوسطى«  »ورغى  املسمى 
 ............................................................................................ 4773بإقليم تاونات.

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.442 رقم  مرسوم 
الغابوي  للملك  التابع  »ازكورة«  قسم  تحــديد  عمليات  باملصادقة على 
4773املسمى »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة تافرانت بإقليم تاونات. 

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.443 رقم  مرسوم 
باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »جبل ميمون« التابع للملك الغابوي 
4774املسمى »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة تافرانت بإقليم تاونات...... 

 )2022 يوليو   12(  1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.444 رقم  مرسوم 
 II باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »بوسكور« ومقاطع »بوسكور 
وبوبغال وحريرت وتمجوت تال يوسف« التابعة للملك الغابوي املسمى 
 .................... 4775»بقوية« والواقعة بتراب جماعة ازمورن بإقليم الحسيمة.

إحن)بإجر ء)مقاوض5)عقاري5)بمعدل)بين)  دل 5)) مللك)  غاب2ي()
لشرك5)مرجان)  قابض5.

)2022 يوليو   13(  1443 الحجة  ذي  من   13 في  صادر   2.22.454 رقم   مرسوم 
الغابوي(  )امللك  الدولة  بين  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء  باإلذن 
 ......................................................................... 4775وشركة مرجان القابضة.

مؤسس5)محمد)  سادس) لنه2ض)باألعمال) الجتماع55) لترب55)
ل  تك2ين.)-)تع5ين)لتجدود)تع5ين)بعض)أعضاء)  ل ن5)

 ملدوري5.

 1443 الحجة  ذي  من   21 في  صادر   3.82.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
اللجنة  أعضاء  بعض  تعيين  وتجديد  تعيين  بشأن   )2022 يوليو   21(
املديرية ملؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 
 .................................................................................................. 4776والتكوين

طلبات) در س5) و ن5) لأعضاء) رئيس) تع5ين) (- قطاع) ملسرح.)
عرلض) ملشاريع) ملرشح5) لدعم.

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1275.22 صادر في 8 شوال 1443 
عروض  طلبات  دراسة  لجنة  وأعضاء  رئيس  بتعيين   )2022 ماي   9(
4777املشاريع املرشحة للدعم في قطاع املسرح............................................... 

إقل5ما)  فق5ه)بن)صاوح)لس5دي)قاسم.)-) ملصادق5)على)الئحتي)
حلي)حق2ق)جماعتين)سال 5تين.

 1443 القعدة  ذي  من   20 في  صادر   1646.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)20 يونيو 2022( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق التابعين  للجماعة 
والواقعة  صالح  بن  الفقيه  بإقليم  الكائنة  بورحمون  أوالد  الساللية 
 ............................................................. 4777أراضيها داخل دوائر الري بتادلة

 1443 القعدة  ذي  من   22 في  صادر   1672.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)22 يونيو 2022( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق التابعين  للجماعة 
الساللية زكارة بإقليم سيدي قاسم والواقعة أراضيها داخل دائرة الري 
 ..................................................................................................... 4780بالغرب

 ملعادالت)بين)  شهاد ت.

في  صادر   1699.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4783بين الشهادات.

في  صادر   1709.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4783بين الشهادات.

1710.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2022 يونيو   28(  1443 القعدة  ذي  من   28 في  صادر 
4784املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

في  صادر   1711.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4784بين الشهادات.

في  صادر   1712.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4785بين الشهادات.

في  صادر   1713.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4785بين الشهادات.

في  صادر   1714.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4786بين الشهادات.

في  صادر   1715.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4786بين الشهادات.
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في  صادر   1716.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4787بين الشهادات.

في  صادر   1717.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4787بين الشهادات.

في  صادر   1724.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4788بين الشهادات.

في  صادر   1725.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4788بين الشهادات.

في  صادر   1726.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4789بين الشهادات.

في  صادر   1737.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 

 ......................................................................................... 4789بين الشهادات.

في صادر   1861.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

 2284.02 رقم  القرار  بتتميم   )2022 يوليو   5(  1443 الحجة  5 ذي 

2003( بتحديد الئحة  1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  الصادر في 

4790الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة .................................... 

إقل5م)  عر ئش.)-)  تخلي)عن)ملك55)قطع)أرض55.

مقرر لوزير النقل و اللوجيستيك رقم 1655.22 صادر في 21 من ذي القعدة 1443 

لتوسيع  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  بالتخلي عن   )2022 يونيو   21(

الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة 

 ........ 4791بين ن.ك 090+61 و 710+61 بجماعة الساحل بإقليم العرائش.

نظام)م2ظفي) إلد ر ت)  عام5

نص2ص)عام5

 )2022 1443 )29 يونيو  29 من ذي القعدة  2.21.344 صادر في  مرسوم رقم 
 1435 األول  ربيع  من   28 بتاريخ   2.13.423 رقم  املرسوم  بتتميم 
املكرر   48 و   48 الفصول  تطبيق  كيفيات  بتحديد   )2014 يناير   30(
 1377 4 شعبان  1.58.008 الصادر في  50 من الظهير الشريف رقم  و 
العمومية  للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(
4793املتعلقة باإللحاق وبإدماج املوظفين امللحقين........................................ 

نص2ص)خاص5

إد رة)  دفاع)  2طني.

 )2022 1443 )22 يوليو  22 من ذي الحجة  في  2.22.169 صادر  مرسوم رقم 
)7 ماي 1965(   1385 محرم   6 بتاريخ   2.65.046 رقم  املرسوم  بتتميم 
في شأن وضعية امللحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين 
4793املعينين للعمل لديهم............................................................................... 

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير  الحكومة  لرئيس  مشترك  قرار 
واملغاربة املقيمين بالخارج رقــــم 657.22 صادر في 22 من ذي الحجة 1443 
)22 يوليو 2022( بتتميم القرار  املشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير 
 1966 فبراير   23 بتاريخ  رقم 691.66  الوطني  بالدفاع  املكلف  الدولة 
امللحقين  إشارة  رهن  يوضعون  الذين  العسكريين  باملوظفين  املتعلق 
 ......................................................................... 4794العسكريين ومساعديهم.

اإلفريقي والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير  الحكومة  لرئيس  مشترك   قرار 
ذي من   22 في  صادر   1909.22 رقــــم  بالخارج  املقيمين   واملغاربة 

2022( بتتميم القرار  املشترك لوزير الشؤون  1443 )22 يوليو  الحجة 
بتاريخ  رقم 691.66  الوطني  بالدفاع  املكلف  الدولة  ووزير  الخارجية 
رهن  يوضعون  الذين  العسكريين  باملوظفين  املتعلق   1966 فبراير   23
4795إشارة امللحقين العسكريين ومساعديهم.................................................... 
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نص2ص)عام5

و2ن25)))2))  (8( ذ255  حي)  قعدة) (8 في) 257.)).))صادر) رقم) مرس2م)

بتحدود)ك5ف5ات) إلشهاد)على)صح5) إلمضاء)من)قبل) و ماعات)

ل ملقاطعات.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وبعد االطالع على القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم 

وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ  رقم 1.15.33  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015( ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 1436 20 من رمضان  بتاريخ  الظهير الشريف رقم 1.15.85  بتنفيذه 

)7 يوليو 2015(، وال سيما املادتين 102 و 237 منه ؛

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق  رقم 55.19  القانون  وعلى 

بتاريخ  رقم 1.20.06  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية عدد 16 بتاريخ 17 من شعبان 1399 

)12 يوليو 1979( ؛

من   18 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

شوال 1443 )19 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتم اإلشهاد على صحة اإلمضاء من قبل الجماعات واملقاطعات، 

وفق الكيفيات املحددة في هذا املرسوم.

املادة 2

يراد بالشخص املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، في مدلول هذا 

املرسوم، الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين األشخاص 

املشار إليهم في املادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة 

للجماعات وفي املادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

املادة 3

تتم عملية اإلشهاد على صحة اإلمضاء، بمقر الجماعة أو املقاطعة 

اإلمضاء  صحة  على  باإلشهاد  املكلف  الشخص  قبل  من  املعنية، 

كما يلي :

- وضع طابع اإلشهاد على صحة اإلمضاء على الوثيقة ؛

الشخ�سي  االسم  في  املتمثلة  الالزمة  البيانات  الطابع  تضمين   -

للتعريف  الوطنية  بطاقته  ورقم  اإلشهاد،  لطالب  والعائلي 

اإللكترونية والرقم الترتيبي السنوي للوثيقة ؛

- تذييل هذا الطابع بإمضاء الشخص املكلف باإلشهاد على صحة 

إليها  ينتمي  التي  أو املقاطعة  والجماعة  وصفته  واسمه  اإلمضاء 

وتاريخ اإلشهاد.

املادة 4

ال تتم عملية اإلشهاد على صحة اإلمضاء إال بعد القيام بما يلي :

إمضاء  صحة  على  اإلشهاد  املراد  الوثيقة  مضمون  على  االطالع   -

بمقتضيات  للتأكد من كونها غير مشمولة  طالب اإلشهاد عليها، 

املادة 9 أدناه ؛

الوثيقة  إمضائه، على  صحة  اإلشهاد على  طالب  إمضاء  معاينة   -

7 أدناه، بشكل شخ�سي  وفي نظيري السجل املشار إليه في املادة 

بطاقته  بواسطة  الشخصية  هويته  من  التأكد  بعد  ومباشر، 

الوطنية للتعريف اإللكترونية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

إليه  املشار  إمضائه  صحة  على  اإلشهاد  طالب  إمضاء  معاينة  تتم 

الجماعة  بمقر  إلمضائه  إيداع  أول  عند  واحدة  مرة  بعده  املادة 5  في 

أواملقاطعة.

املادة 5

يمكن لكل شخص يلجأ لطلب اإلشهاد على صحة إمضائه بصفة 

متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو املقاطعات في بطاقة خاصة 

يخصص لها معرف رقمي يتم اإلدالء به كلما أراد اإلشهاد على صحة 

إمضائه، دون الحاجة لحضوره بصفة شخصية.

املادة 6

إذا كان الشخص الذي يطلب اإلشهاد على صحة إمضائه كفيفا، 

إلى جانب الشخص  فإن هذا اإلشهاد يتم بحضور شاهدين يوقعان، 

املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، على الوثيقة املراد اإلشهاد على 

وكذا  عليه،  مضمونها  تالوة  بعد  عليها،  اإلشهاد  طالب  إمضاء  صحة 

بالسجل املشار إليه في املادة 7 بعده.
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املادة 7

يمسك الشخص املكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء، في نظيرين، 

سجال يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات 

الشخصية لطالب اإلشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص 

املكلف باإلشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية.

يحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو املقاطعة املعنية.

املادة 8

يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم اإلشهاد على صحة إمضائه عليها، 

اإلشهاد  عن  وال يترتب  مضمونها.  عن  غيره  دون  الوحيد  املسؤول 

صحة  بشأن  أو املقاطعة  الجماعة  عاتق  على  مسؤولية  أي  املذكور 

املعلومات واملعطيات التي تتضمنها هذه الوثيقة.

املادة 9

املراد  الوثيقة  كانت  إذا  اإلمضاء،  صحة  على  اإلشهاد  ال يتم 

اإلشهاد على صحة إمضائها تخالف األخالق الحميدة أو النظام العام 

أو تتضمن سبا أو قذفا.

املادة 10

يحدد نموذج طابع اإلشهاد على صحة اإلمضاء املنصوص عليه في 

أعاله  املادة 7  في  عليه  املنصوص  السجل  نموذج  أعاله وكذا  املادة 3 

بقرار لوزير الداخلية.

املادة 11

إليه أعاله رقم 55.19  املشار  القانون  25 من  املادة  طبقا ألحكام 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، يتم، بصفة تدريجية، 

اعتماد طرق املعالجة والتدبير اإللكترونيين لعملية اإلشهاد على صحة 

اإلمضاء، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل، ال سيما منها تلك املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه 

معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�سي.

املادة 7  في  عليه  املنصوص  السجل  مسك  الحالة،  هذه  في  يتم، 

أعاله بطريقة إلكترونية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بقرار لوزير الداخلية.

املادة 12

 1333 رمضان  من   12 في  الصادر  الشريف  الظهير  أحكام  تنسخ 

تغييره،  تم  كما  اإلمضاءات  صحة  بإثبات  املتعلق   )1915 )25 يوليو 

املخالفة ملقتضيات هذا املرسوم.

املادة 13

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

مرس2م)رقم)258.)).))صادر)في)8)حي)  قعدة)ذ255 )8)و2ن25)))2)) 

بتحدود)ك5ف5ات) إلشهاد)على)مطابق5)نسخ)  2ثائق)ألص2 ها

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وبعد االطالع على القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم 

وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ  رقم 1.15.33  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015( ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 1436 20 من رمضان  بتاريخ  الظهير الشريف رقم 1.15.85  بتنفيذه 

)7 يوليو 2015(، وال سيما املادتين 102 و 237 منه ؛

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق  رقم 55.19  القانون  وعلى 

بتاريخ  رقم 1.20.06  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020(، وال سيما املادة 7 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 18 من شوال 1443 

)19 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتم اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها من قبل الجماعات 

واملقاطعات، واإلدارة بمدلولها الوارد في املادة 2 بعده، وفق الكيفيات 

املحددة في هذا املرسوم.
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املادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا املرسوم :

•) إلد رة): اإلدارات التابعة للدولة واملؤسسات العمومية املوضوعة 

من  آخر  اعتباري  شخص  ألي  تابعة  إدارة  وكل  وصايتها  تحت 

أشخاص القانون العام غير الجماعات، وكذا كل شخص اعتباري 

آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي ؛

على  لإلشهاد  طلبا  يقدم  اعتباري  أو  ذاتي  شخص  كل  (: •) ملرتفق)

مطابقة نسخ الوثائق ألصولها ؛

•)  شخص) ملكلف)باإلشهاد)على)مطابق5)نسخ)  2ثائق)ألص2 ها):))

الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين األشخاص املشار 

إليهم في املادة 4 من هذا املرسوم بالنسبة لإلدارة، وفي املادة 102 

من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات وفي املادة 

237 منه بالنسبة للمقاطعات.

املادة 3

ألصولها  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد  صالحية  على  عالوة 

املخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 

والسلطات  املقاطعة  مجلس  ورئيس  الجماعة  مجلس  رئيس  من  لكل 

والهيئات وكل  السلطات  والقنصلية واإلدارية وغيرها من  القضائية 

جهة أخرى، تؤهل اإلدارة التي تصدر وثائق رسمية لفائدة املرتفقين، 

لإلشهاد على مطابقة نسخ هذه الوثائق ألصولها، بطلب من املرتفق.

املادة 4

يعهد باإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها باسم كل إدارة 

لهذا  املنتدبين  املستخدمين  أو  املوظفين  أو  املسؤولين  إلى  معنية، 

الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد املصالح املركزية أو املصالح 

الالممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا.

ومن أجل ذلك، يمكن لرئيس اإلدارة املعنية تفويض اختصاصه في 

انتداب املسؤولين أو املوظفين أو املستخدمين املشار إليهم في الفقرة 

له سواء على صعيد  التابعين  إلى أي مسؤول من املسؤولين  السابقة 

املصالح املركزية أو الالممركزة.

املادة 5

ورقي  حامل  على  ألصولها  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد  يتم 

أو إلكتروني.

املادة 6

تتم عملية اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها على حامل 
ورقي، بعد اطالع الشخص املكلف باإلشهاد على أصول الوثائق والتأكد 
مقتضيات  مراعاة  مع  األصول،  لهذه  النسخ  مضمون  مطابقة  من 

املادة 8 أدناه، كما يلي :

على  لألصل«  بمطابقتها  مشهود  »نسخة  عبارة  يحمل  طابع  وضع   -
النسخة ؛

- تذييل الطابع بتوقيع الشخص املكلف باإلشهاد على مطابقة نسخ 
الوثائق ألصولها واسمه وصفته والجماعة أو املقاطعة أو اإلدارة 

التي ينتمي إليها وتاريخ اإلشهاد.

املادة 7

بحماية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مراعاة  مع 
الشخ�سي،  الطابع  ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص 
بالنسبة  إلكترونيا،  ألصولها  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد  يتم 
للوثائق التي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة 

ألصولها بقاعدة البيانات اإللكترونية املعدة لهذا الغرض.

نسخا  املرتفق،  من  بطلب  باإلشهاد،  املكلف  الشخص  يرسل 
طبقا  املودعة  اإللكترونية  للوثائق  بمطابقتها  مشهود  إلكترونية 

ملقتضيات الفقرة أعاله.

املادة 8

ال يتم اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة ألصلها، إذا كانت الوثيقة 
تخالف األخالق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.

املادة 9

ينسخ املرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 
)20 سبتمبر 2017( بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق 

ألصولها.

املادة 10

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.
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مرس2م)رقم)528.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)()بتحدود)د ئرة)  ري)ل د)  طين)بإقل5م)س5دي)قاسم)

 وخاضع5)ملقتض5ات)  ظهير)  شريف)رقم)2).2.69)  صادر)في)22)جمادى) ألللى)89ذ2 )2))و2 25)2969()بمثاب5)م5ثاق)

 الستثمار ت)  فالح55.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى املرسوم امللكي رقم 830.66 الصادر في 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بإحداث املكتب اإلقليمي لالستثمار الفالحي 

بالغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

للمكتب اإلقليمي  الترابية  بتعيين الحدود   )1966 1386 )22 أكتوبر  7 رجب  في  875.66 الصادر  امللكي رقم  وعلى املرسوم 

لالستثمار الفالحي بالغرب، كما وقع تغييره ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.20.420 الصادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( القا�سي بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي 

لالستثمار الفالحي للغرب ؛

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

املرسوم وحسب اإلحداثيات  بأصل هذا  امللحق   1/30.000 القياس  التصميم ذي  في  إليه بخط أحمر   يحدد كما هو مشار 

في  الصادر   1.69.25 الشريف رقم  الظهير  الخاضعة ملقتضيات  بإقليم سيدي قاسم  الطين  واد  الري  دائرة  به، حدود   املرفقة 

10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( وفق اإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :
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املادة الثانية. - تستثنى من مقتضيات هذا املرسوم كما هو مشار إليه بخط أخضر في التصميم، املدارات السكنية التابعة لدواوير أوالد شعيب 
واللبان وأوالد مسعود وبني عزيز والقنادلة الواد املتواجدة داخل حدود دائرة الري واد الطين، وذلك حسب اإلحداثيات املبينة في الجداول اآلتية :

دل ر)ألالد)شع5ب):
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املادة الثالثة. - يودع نظير من التصميم املشار إليه أعاله بمقر إقليم سيدي قاسم، وبمقر املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بالغرب، وكذا 
بمصلحة املحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية املعنية حيث يمكن أن يطلع عليه العموم.

املادة الرابعة. - 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 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 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.

مرس2م)رقم)268.)).))صادر)في))))من)حي) وذ 5)ذ255 ))))و2 25)))2)) 
بتحدود)تاريخ)إجر ء) نتخابات)جزئ55)مللء)مقعد)شاغر)بمجلس)

  ن2 ب)برسم)  د ئرة) النتخاب55) ملحل55)»آسفي«.

رئيس الحكومة،

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

وال سيما املواد األولى و 21 و 23 و 91 منه ؛

وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم 191/22 الصادر في 
14 من ذي الحجة 1443 )14 يوليو 2022( الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب 
السيد التهامي املسقي عضوا بمجلس النواب على إثر االقتراع الذي أجري 
آسفي(،  )إقليم  »آسفي«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8 في 
الذي  املقعد  بخصوص  الدائرة  هذه  في  جزئية  انتخابات  بتنظيم  وأمرت 
كان يشغله عمال بأحكام املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 

النواب،

رسم ما يلي :

املادة األولى

إلقليم  التابعة  »آسفي«  املحلية  االنتخابية  الدائرة  ناخبو  يدعى 
عن  واحد  عضو  النتخاب   2022 سبتمبر   29 الخميس  يوم  آسفي 
دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت املحكمة الدستورية 

بإلغاء انتخابه.

املادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه 

من يوم األحد 11 سبتمبر 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( 

من زوال يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بمقر إقليم آسفي.

املادة الثالثة

الجمعة يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 

2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة )12( ليال من يوم  16 سبتمبر 

األربعاء 28 سبتمبر 2022.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2225)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5)س5دي)وحيى)زعير)  تابع5) عما 5)  صخير ت)-)تمارة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة سيدي يحيى زعير التابعة لعمالة الصخيرات - 

تمارة، كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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  زعير يحيى سيديجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع  تمارة -التابعة لعمالة الصخيرات

    :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

375716 = X  376554  2النقطة = X  343472 1النقطة = Y 346242 = Y 
373263 = X  373934 4النقطة = X  328550 3النقطة = Y 328766 = Y 
366528 = X  366707 6النقطة = X  328683 5النقطة = Y 328821 = Y 
366112 = X  366343 8النقطة = X  328641 7النقطة = Y 328474 = Y 
365925 = X  366007 10النقطة = X  328608 9النقطة = Y 328525 = Y 
364889 = X  365671 12النقطة = X  328453 11النقطة = Y 328959 = Y 
362430 = X  363430 14النقطة = X  331027 13النقطة = Y 330944 = Y 
362533 = X  362483 16النقطة = X  331970 15النقطة = Y 331489 = Y 
361792 = X  362262 18النقطة = X  331817 17النقطة = Y 331686 = Y 
361718 = X  361739 20النقطة = X  331867 19النقطة = Y 331847 = Y 
361446 = X  361653 22النقطة = X  331664 21النقطة = Y 332100 = Y 
360847 = X  361142 24النقطة = X  331211 23النقطة = Y 331403 = Y 
360839 = X  360914 26النقطة = X  330939 25النقطة = Y 330989 = Y 
360602 = X  360592 28النقطة = X  330845 27النقطة = Y 330882 = Y 
360470 = X  360637 30النقطة = X  330734 29النقطة = Y 330774 = Y 
359890 = X  360060 32النقطة = X  331060 31النقطة = Y 331244 = Y 
357929 = X  358539 34النقطة = X  333761 33النقطة = Y 332714 = Y 
348430 = X  351511 36النقطة = X  351940 35النقطة = Y 339210 = Y 
350777 = X  349795 38النقطة = X  353127 37النقطة = Y 352041 = Y 
351809 = X  351113 40النقطة = X  353951 39النقطة = Y 353490 = Y 
351887 = X  351753 42النقطة = X  354161 41النقطة = Y 354089 = Y 
353865 = X  351795 44النقطة = X  355385 43النقطة = Y 354352 = Y 
354536 = X  354088 46النقطة = X  355626 45النقطة = Y 355520 = Y 
356077 = X  355522 48النقطة = X  363059 47النقطة = Y 362212 = Y 
357235 = X  356724 50النقطة = X  361961 49النقطة = Y 362510 = Y 
358950 = X  358195 52النقطة = X  362517 51النقطة = Y 362848 = Y 
359898 = X  359810 54النقطة = X  362788 53النقطة = Y 363191 = Y 
361616 = X  360653 56النقطة = X  362936 55النقطة = Y 363317 = Y 
362185 = X  361943 58النقطة = X  362423 57النقطة = Y 362565 = Y 
363317 = X  362257 60النقطة = X  361848 59النقطة = Y 362352 = Y 
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363368 = X  62النقطة 
363548 = X  61النقطة 

361510 = Y 361611 = Y 
363010 = X  64النقطة 

363432 = X  63النقطة 
360202 = Y 361414 = Y 
363713 = X  66النقطة 

363163 = X  65النقطة 
359161 = Y 359895 = Y 
363051 = X  68النقطة 

363437 = X  67النقطة 
358681 = Y 358975 = Y 
364936 = X  70النقطة 

365079 = X  69النقطة 
357704 = Y 357940 = Y 
366825 = X  72النقطة 

365065 = X  71النقطة 
356693 = Y 356921 = Y 
367637 = X  74النقطة 

367487 = X  73النقطة 
354252 = Y 354252 = Y 
367787 = X  76النقطة 

368163 = X  353153 75النقطة = Y 354842 = Y 
367397 = X  78النقطة 

367245 = X  77النقطة 
351585 = Y 351803 = Y 
367602 = X  80النقطة 

368070 = X  79النقطة 
351266 = Y 351664 = Y 
366913 = X  82النقطة 

367647 = X  350358 81النقطة = Y 350779 = Y 
367613 = X  84النقطة 

367288 = X  83النقطة 
349857 = Y 349469 = Y 
367774 = X  86النقطة 

367492 = X  350583 85النقطة = Y 350089 = Y 
367701 = X  88النقطة 

368091 = X  87النقطة 
349906 = Y 350520 = Y 
367672 = X  90النقطة 

367535 = X  89النقطة 
349401 = Y 349543 = Y 
367988 = X  92النقطة 

367804 = X  91النقطة 
349345 = Y 349513 = Y 
368428 = X  94النقطة 

368142 = X  93النقطة 
348744 = Y 349439 = Y 
369132 = X  96النقطة 

368981 = X  95النقطة 
347566 = Y 347647 = Y 
369643 = X  98النقطة 

369537 = X  97النقطة 
347608 = Y 347810 = Y 
370123 = X  100النقطة 

370047 = X  99النقطة 
348099 = Y 347631 = Y 
370615 = X  102النقطة 

370643 = X  101النقطة 
347986 = Y 348077 = Y 
371339 = X  104النقطة 

370736 = X  103النقطة 
347245 = Y 347925 = Y 
372716 = X  106النقطة 

372178 = X  105النقطة 
346359 = Y 346179 = Y 

   
 

374080 = X 
 107النقطة 

   347030 = Y 
 

 .كريفلة يواد مجرى الجماعة حدود تتبع 3و 2و 1 النقط بين
 .بوالدرادر يواد مجرى الجماعة حدود تتبع 4و 3 النقطتين بين
 .الحمارة شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 5و 4 النقطتين بين
 .الحبشي شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 6و 5 النقطتين بين
 .عبيد بني لغابة محاذي مسلك محور الجماعة حدود تتبع 12و 11 النقطتين بين
 .عبيد بني غابة وسط شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 13و 12 النقطتين بين
 .404 رقم الجهوية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 14و 13 النقطتين بين
 .عبيد بني الغابوي الملك حدود الجماعة حدود تتبع 15و 14 النقطتين بين
 .404 رقم الجهوية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 30و 29 النقطتين بين
 .عبيد بني الغابوي الملك حدود الجماعة حدود تتبع 32و 31 النقطتين بين
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2222)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5)ألالد)صاوح)  تابع5)إلقل5م)  ن2 صر

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

النواصر، كما هي  التابعة إلقليم  الترابية لجماعة أوالد صالح  القرار، الحدود  في الجدول امللحق بهذا  تعين، كما هو مبين 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 .404 رقم الجهوية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 33و 32 النقطتين بين
 . شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 35و 34 النقطتين بين
 الشراط. يواد مجرى الجماعة حدود تتبع 36و 35 النقطتين بين
 .زريبات شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 37و 36 النقطتين بين
 .عبيد بني لغابة الجنوبي الحد الجماعة حدود تتبع 44و 43النقطتين  بين
 إيكم. وادي مجرى الجماعة حدود تتبع 47و 46النقطتين  بين
 .4022 رقم اإلقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 50و 49و 48 النقط بين
 A5.السيار الطريق محور الجماعة حدود تتبع 52و 51 النقطتين بين
 .المخينزة غابة حدود الجماعة حدود تتبع 53و 52 النقطتين بين
 .403 رقم الجهوية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 54و 53 النقطتين بين
 .4018 رقم االقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 55و 54 النقطتين بين
 .المنزه غابةحدود  الجماعة حدود تتبع 60و 59و 58و 57 النقط بين
 .4026 رقم اإلقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 62و 61 النقطتين بين
 .المنزه غابة حدود الجماعة حدود تتبع 66و 65و 64و 63 النقط بين
 .4036 رقم اإلقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 72و 71 النقطتين بين
 .الحجرة شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 76و 75 النقطتين بين
 .4023 رقم اإلقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 83و 82 النقطتين بين
 .كريفلة لغابة الغربية الحدود الجماعة حدود تتبع 105و 104 النقطتين بين
 .النبي عبد سيدي شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 1و 107و 106و 105 النقط بين
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 .4018 رقم االقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 55و 54 النقطتين بين
 .المنزه غابةحدود  الجماعة حدود تتبع 60و 59و 58و 57 النقط بين
 .4026 رقم اإلقليمية الطريق محور الجماعة حدود تتبع 62و 61 النقطتين بين
 .المنزه غابة حدود الجماعة حدود تتبع 66و 65و 64و 63 النقط بين
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 .كريفلة لغابة الغربية الحدود الجماعة حدود تتبع 105و 104 النقطتين بين
 .النبي عبد سيدي شعبة مجرى الجماعة حدود تتبع 1و 107و 106و 105 النقط بين
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صالح أوالدجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة   
كما يبينها الخط المضلع  النواصرالتابعة إلقليم   

:مبير التاليةالالذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات   
 

293 349,16 : X  :396,27 293 2النقطة : X  :050,37 313 1النقطة : Y 312 214,28 : Y 
293 231,01 : X  :335,73 293 4النقطة : X  :723,71 313 3النقطة : Y 313 353,07 : Y 
292 860,55 : X  :885,24 292 6النقطة : X  :801,27 314 5النقطة : Y 314 659,00 : Y 
292 754,75 : X  :796,42 292 8النقطة : X  :258,84 317 7النقطة : Y 316 141,64 : Y 
290 917,78 : X  :522,94 291 10النقطة : X  :787,12 317 9النقطة : Y 317 654,96 : Y 
290 265,67 : X  :681,34 290 12النقطة : X  :018,17 318 11النقطة : Y 317 911,90 : Y 
289 897,96 : X  :047,50 290 14النقطة : X  :194,00 318 13النقطة : Y 318 006,09 : Y 
289 502,64 : X  :756,95 289 16النقطة : X  :720,03 317 15النقطة : Y 318 131,52 : Y 
288 956,02 : X  :900,36 288 18النقطة : X  :804,63 318 17النقطة : Y 317 803,66 : Y 
288 276,22 : X  :678,34 288 20النقطة : X  :477,45 318 19النقطة : Y 318 712,91 : Y 
287 743,94 : X  :950,72 287 22النقطة : X  :129,67 318 21النقطة : Y 318 280,03 : Y 
287 393,42 : X  :413,00 287 24النقطة : X  :945,52 317 23النقطة : Y 317 958,20 : Y 
286 880,10 : X  :226,03 287 26النقطة : X  :040,30 318 25النقطة : Y 317 957,69 : Y 
286 230,44 : X  :657,03 286 28النقطة : X  :996,01 317 27النقطة : Y 318 191,06 : Y 
286 252,00 : X  :257,00 286 30النقطة : X  :479,00 317 29النقطة : Y 317 895,00 : Y 
285 587,00 : X  :780,00 285 32النقطة : X  :416,00 316 31النقطة : Y 317 250,00 : Y 
285 681,00 : X  :201,00 286 34النقطة : X  :550,00 315 33النقطة : Y 316 013,00 : Y 
284 733,01 : X  :394,00 286 36النقطة : X  :741,97 314 35النقطة : Y 315 323,00 : Y 
283 724,00 : X  :762,00 283 38النقطة : X  :373,00 314 37النقطة : Y 314 525,00 : Y 
283 099,00 : X  :264,00 283 40النقطة : X  :742,00 313 39النقطة : Y 314 456,00 : Y 
283 360,00 : X  :170,00 283 42النقطة : X  :407,00 313 41النقطة : Y 313 628,00 : Y 
281 795,40 : X  :192,00 283 44النقطة : X  :400,63 312 43النقطة : Y 312 263,00 : Y 
281 926,58 : X  :817,23 281 46النقطة : X  :271,52 311 45النقطة : Y 312 048,89 : Y 
281 303,90 : X  :158,07 281 48النقطة : X  :857,80 310 47النقطة : Y 311 014,11 : Y 
281 800,97 : X  :546,55 281 50النقطة : X  :756,09 310 49النقطة : Y 310 688,38 : Y 
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283 168,17 : X  :882,44 281 52النقطة : X  :993,89 309 51النقطة : Y 309 962,72 : Y 
284 098,00 : X  :726,03 283 54النقطة : X  :105,00 307 53النقطة: Y 310 153,99 : Y 
285 726,36 : X  :442,03 285 56النقطة :X  :192,62 305 55النقطة: Y 305 125,00: Y 
287 058,00 : X  :656,81 285 58النقطة :X  :950,00 303 57النقطة : Y 304 680,10: Y 
287 264,00 : X  :075,00 287 60النقطة : X  : 185,00 304 59النقطة : Y 304 027,00 : Y 
287 536,00 : X  :431,00 287 62النقطة : X  :320,00 304 61النقطة : Y 304 250,00 : Y 
287 936,00 : X  :637,00 287 64النقطة : X  :482,00 304 63النقطة : Y 304 491,00 : Y 
289 853,00 : X  :525,00 289 66النقطة : X  :580,00 304 65النقطة : Y 304 703,00 : Y 
290 290,00 : X  :981,00 289 68النقطة : X  :238,00 304 67النقطة : Y 304 461,00 : Y 
290 279,00 : X  :224,00 290 70النقطة : X  :991,00 303 69النقطة : Y 304 166,00 : Y 
290 945,00 : X  :654,00 290 72النقطة : X  :157,00 303 71النقطة : Y 303 551,00 : Y 
291 866,00 : X  :316,00 291 74النقطة : X  :188,00 302 73النقطة : Y 302 710,00 : Y 
293 128,00 : X  :885,00 292 76النقطة : X  :065,00 302 75النقطة : Y 302 129,00 : Y 
294 254,00 : X  :763,00 293 78النقطة : X  :774,00 301 77النقطة : Y 301 915,00 : Y 
295 066,00 : X  :749,00 294 80النقطة : X  :883,00 301 79النقطة : Y 301 882,00 : Y 
294 848,14 : X  :702,09 294 82النقطة : X  :381,07 304 81النقطة : Y 303 949,30 : Y 
294 400,87 : X  :669,56 294 84النقطة : X  :566,35 305 83النقطة : Y 304 688,62 : Y 
293 535,36 : X  :270,83 294 86النقطة : X  :623,13 308 85النقطة : Y 306 071,97 : Y 
293 398,08 : X  :436,66 293 88النقطة : X  :179,49 309 87النقطة : Y 308 984,52 : Y 
293 261,61 : X  :359,50 293 90النقطة : X  :233,32 310 89النقطة : Y 309 458,34 : Y 
293 209,40 : X  :203,38 293 92النقطة : X  :612,55 311 91النقطة : Y 311 462,70 : Y 

 

293 350,10 : X  :045,18 312 93النقطة : Y 
 
 (.A7تتبع حـدود الجماعة المحور الغربي للطريق السيار الدار البيضاء ـ مراكش ) 8 إلى 1بين النقط من  ـ

 
 حدود الجماعة خط السكة الحديدية الدار البيضاء ـ مراكش.  تتبع 81و 80ـ بين النقطتين 

 
 (.A7)تتبع حـدود الجماعة المحور الغربي للطريق السيار الدار البيضاء ـ مراكش  93إلى  81 من النقط بينـ 
 
 (.A7) مراكش ـ البيضاء الدار السيار للطريق الغربي المحور الجماعة حـدود تتبع 1و 93بين النقطتين  ـ
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2226)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5)بلفاع)  تابع5)إلقل5م) شت2ك5)-)آوت)باها

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة بلفاع التابعة إلقليم اشتوكة - آيت باها، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد 7111 - 25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(الجريدة الرسمية   5728

 بلفاعجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع  آيت باها - اشتوكةالتابعة إلقليم 

 :التاليةيمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير  الذي
 

101197.84 X =  99870.97 : 2النقطة X =  349653.57 : 1النقطة Y = 349758.97 Y = 
103406.66 X =  101129.66 : 4النقطة X =  348798.87 : 3النقطة Y = 348988.62 Y = 
103603.30 X =  103282.36 : 6النقطة X =  347679.55 : 5النقطة Y = 347704.36 Y = 
104631.18 X =  103637.48 : 8النقطة X =  348036.72 : 7النقطة Y = 348121.79 Y = 
104897.90 X =  104694.87 : 10النقطة X =  348675.96 : 9النقطة Y = 348695.76 Y = 
105298.48 X =  104957.03 : 12النقطة X =  349312.46 : 11النقطة Y = 349341.03 Y = 
105292.58 X =  105352.73 : 14النقطة X =  350142.27 : 13النقطة Y = 350032.68 Y = 
105327.90 X =  105297.85 : 16النقطة X =  350309.39 : 15النقطة Y = 350244.02 Y = 
105714.33 X =  105561.31 : 18النقطة X =  351281.05 : 17النقطة Y = 350648.63 Y = 
107018.02 X =  106632.42 : 20النقطة X =  351175.36 : 19النقطة Y = 351206.33 Y = 
110735.99 X =  106853.41 : 22النقطة X =  348866.70 : 21النقطة Y = 349185.99 Y = 
111023.77 X =  110771.83 : 24النقطة X =  349314.63 : 23النقطة Y = 349329.08 Y = 
111953.08 X =  111968.36 : 26النقطة X =  348615.92 : 25النقطة Y = 348757.45 Y = 
112815.61 X =  112245.46 : 28النقطة X =  348426.35 : 27النقطة Y = 348573.83 Y = 
113223.58 X =  113066.76 : 30النقطة X =  347506.56 : 29النقطة Y = 347852.43 Y = 
113318.55 X =  113264.49 : 32النقطة X =  347117.24 : 31النقطة Y = 347282.49 Y = 
113351.72 X =  113308.40 : 34النقطة X =  346920.23 : 33النقطة Y = 347103.16 Y = 
113352.12 X =  113338.27 : 36النقطة X =  346384.92 : 35النقطة Y = 346603.66 Y = 
112269.42 X =  112450.06 : 38النقطة X =  345587.67 : 37النقطة Y = 345574.18 Y = 
111467.83 X =  112228.79 : 40النقطة X =  344055.39 : 39النقطة Y = 345371.80 Y = 
111158.77 X =  111627.80 : 42النقطة X =  342506.02 : 41النقطة Y = 342488.82 Y = 
107424.19 X =  110618.90 : 44النقطة X =  338974.75 : 43النقطة Y = 339772.19 Y = 
105648.13 X =  105665.85 : 46النقطة X =  335324.44 : 45النقطة Y = 335429.98 Y = 
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105617.03 X =  105615.99 : 48النقطة X =  335206.49 : 47النقطة Y = 335250.33 Y = 
105690.47 X =  105677.09 : 50النقطة X =  334876.01 : 49النقطة Y = 335039.57 Y = 
106030.97 X =  104895.50 : 52النقطة X =  331622.93 : 51النقطة Y = 331645.10 Y = 
106405.39 X =  106384.32 : 54النقطة X =  331373.07 : 53النقطة Y = 331488.00 Y = 
106696.10 X =  106642.85 : 56النقطة X =  330870.39 : 55النقطة Y = 330971.01 Y = 
106752.51 X =  106719.55 : 58النقطة X =  330763.98 : 57النقطة Y = 330804.95 Y = 
106836.16 X =  106762.26 : 60النقطة X =  330412.11 : 59النقطة Y = 330680.37 Y = 
106789.62 X =  106794.28 : 62النقطة X =  330352.24 : 61النقطة Y = 330374.24 Y = 
106737.15 X =  106762.19 : 64النقطة X =  330201.35 : 63النقطة Y = 330309.12 Y = 
106461.76 X =  106460.02 : 66النقطة X =  327782.40 : 65النقطة Y = 328136.33 Y = 
106459.24 X =  106443.91 : 68النقطة X =  327652.02 : 67النقطة Y = 327717.02 Y = 
106455.41 X =  106446.02 : 70النقطة X =  327485.03 : 69النقطة Y = 327578.48 Y = 
106418.83 X =  106414.50 : 72النقطة X =  327344.25 : 71النقطة Y = 327397.77 Y = 
106516.27 X =  106495.50 : 74النقطة X =  327226.32 : 73النقطة Y = 327298.74 Y = 
106590.12 X =  106581.26 : 76النقطة X =  327001.69 : 75النقطة Y = 327084.78 Y = 
106579.40 X =  106544.97 : 78النقطة X =  326809.14 : 77النقطة Y = 326944.03 Y = 
106626.02 X =  106620.29 : 80النقطة X =  326541.89 : 79النقطة Y = 326704.56 Y = 
106710.12 X =  106664.89 : 82النقطة X =  326471.88 : 81النقطة Y = 326482.76 Y = 
106845.12 X =  106754.99 : 84النقطة X =  326229.63 : 83النقطة Y = 326319.97 Y = 
106894.10 X =  106892.39 : 86النقطة X =  326177.87 : 85النقطة Y = 326203.20 Y = 
107020.07 X =  106964.09 : 88النقطة X =  326097.11 : 87النقطة Y = 326166.72 Y = 
107041.22 X =  107014.06 : 90النقطة X =  326001.19 : 89النقطة Y = 326069.20 Y = 
106713.10 X =  107066.45 : 92النقطة X =  325080.32 : 91النقطة Y = 325849.18 Y = 
105515.03 X =  105740.39 : 94النقطة X =  327101.98 : 93النقطة Y = 326177.46 Y = 
103698.58 X =  104310.44 : 96النقطة X =  328130.04 : 95النقطة Y = 327828.85 Y = 
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103061.63 X =  103305.90 : 98النقطة X =  328458.51 : 97النقطة Y = 328429.02 Y = 
102882.82 X =  102951.91 : 100النقطة X =  328471.85 : 99النقطة Y = 328436.79 Y = 
101522.99 X =  101682.00 : 102النقطة X =  329199.48 : 101النقطة Y = 328931.00 Y = 
101264.00 X =  101175.13 : 104النقطة X =  330086.00 : 103النقطة Y = 329581.78 Y = 
101535.17 X =  101646.23 : 106النقطة X =  332739.63 : 105النقطة Y = 332026.88 Y = 
99829.04 X =  101050.87 : 108النقطة X =  333456.47 : 107النقطة Y = 333493.00 Y = 
98491.63 X =  98645.20 : 110النقطة X =  335727.22 : 109النقطة Y = 333447.56 Y = 
98171.17 X =  98193.56 : 112النقطة X =  336327.75 : 111النقطة Y = 336080.15 Y = 
97655.01 X =  98054.98 : 114النقطة X =  336836.94 : 113النقطة Y = 336489.17 Y = 
97388.48 X =  97540.79 : 116النقطة X =  337424.28 : 115النقطة Y = 337167.32 Y = 
96873.00 X =  96941.30 : 118النقطة X =  338553.75 : 117النقطة Y = 337463.04 Y = 
96393.17 X =  96506.60 : 120النقطة X =  338917.34 : 119النقطة Y = 338731.87 Y = 
96010.39 X =  95942.78 : 122النقطة X =  339557.70 : 121النقطة Y = 339292.24 Y = 
95733.88 X =  95815.58 : 124النقطة X =  339806.78 : 123النقطة Y = 339783.20 Y = 
95035.25 X =  95701.34 : 126النقطة X =  339510.90 : 125النقطة Y = 339709.04 Y = 
94725.75 X =  94766.44 : 128النقطة X =  339443.84 : 127النقطة Y = 339437.72 Y = 
94666.61 X =  94701.27 : 130النقطة X =  339483.59 : 129النقطة Y = 339454.00 Y = 
94545.86 X =  94581.38 : 132النقطة X =  339552.13 : 131النقطة Y = 339539.24 Y = 
94428.12 X =  94479.88 : 134النقطة X =  339624.93 : 133النقطة Y = 339588.79 Y = 
94332.29 X =  94341.77 : 136النقطة X =  339643.75 : 135النقطة Y = 339678.05 Y = 
94308.36 X =  94317.39 : 138النقطة X =  339670.76 : 137النقطة Y = 339676.87 Y = 
94211.65 X =  94245.62 : 140النقطة X =  339745.12 : 139النقطة Y = 339718.12 Y = 
94071.38 X =  94154.15 : 142النقطة X =  339803.55 : 141النقطة Y = 339779.93 Y = 
94009.87 X =  94047.07 : 144النقطة X =  339806.56 : 143النقطة Y = 339818.34 Y = 
93957.80 X =  93976.51 : 146النقطة X =  339777.03 : 145النقطة Y = 339793.35 Y = 
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93589.87 X =  93719.70 : 148النقطة X =  339925.41 : 147النقطة Y = 339871.99 Y = 
93517.83 X =  93553.88 : 150النقطة X =  339994.75 : 149النقطة Y = 339953.77 Y = 
93460.46 X =  93479.15 : 152النقطة X =  340018.74 : 151النقطة Y = 340027.33 Y = 
93392.16 X =  93389.94 : 154النقطة X =  340055.75 : 153النقطة Y = 340016.16 Y = 
93366.51 X =  93384.52 : 156النقطة X =  340104.85 : 155النقطة Y = 340101.62 Y = 
93215.39 X =  93263.82 : 158النقطة X =  340120.93 : 157النقطة Y = 340100.10 Y = 
93098.88 X =  93081.51 : 160النقطة X =  340253.73 : 159النقطة Y = 340160.61 Y = 
93217.86 X =  93139.53 : 162النقطة X =  340565.93 : 161النقطة Y = 340402.68 Y = 
93813.44 X =  93607.01 : 164النقطة X =  342019.54 : 163النقطة Y = 341124.41 Y = 
94332.29 X =  93956.37 : 166النقطة X =  342486.71 : 165النقطة Y = 342191.53 Y = 
94929.29 X =  94909.87 : 168النقطة X =  343297.33 : 167النقطة Y = 343219.23 Y = 
94670.89 X =  94796.79 : 170النقطة X =  343522.40 : 169النقطة Y = 343411.85 Y = 
94552.39 X =  94546.92 : 172النقطة X =  343674.56 : 171النقطة Y = 343614.97 Y = 
94549.66 X =  94517.76 : 174النقطة X =  343846.28 : 173النقطة Y = 343690.24 Y = 
94761.96 X =  94581.10 : 176النقطة X =  343891.34 : 175النقطة Y = 343928.05 Y = 
94858.65 X =  94798.79 : 178النقطة X =  344036.03 : 177النقطة Y = 343969.71 Y = 
94839.90 X =  94904.63 : 180النقطة X =  344160.83 : 179النقطة Y = 344133.24 Y = 
95042.73 X =  94849.82 : 182النقطة X =  344447.54 : 181النقطة Y = 344220.21 Y = 
95137.98 X =  95102.62 : 184النقطة X =  344622.73 : 183النقطة Y = 344474.22 Y = 
95059.77 X =  95185.18 : 186النقطة X =  344860.83 : 185النقطة Y = 344799.71 Y = 
95401.96 X =  95230.76 : 188النقطة X =  345389.65 : 187النقطة Y = 345171.37 Y = 
95892.71 X =  95625.11 : 190النقطة X =  345680.31 : 189النقطة Y = 345575.06 Y = 
97123.66 X =  96558.81 : 192النقطة X =  345148.49 : 191النقطة Y = 345275.37 Y = 
97185.10 X =  97137.39 : 194النقطة X =  345129.38 : 193النقطة Y = 345120.18 Y = 
97403.04 X =  97402.38 : 196النقطة X =  345059.19 : 195النقطة Y = 345098.36 Y = 
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97885.57 X =  97727.40 : 198النقطة X =  345240.31 : 197النقطة Y = 345217.18 Y = 
98067.14 X =  97941.99 : 200النقطة X =  345296.19 : 199النقطة Y = 345269.17 Y = 
98288.62 X =  98173.79 : 202النقطة X =  345854.37 : 201النقطة Y = 345531.39 Y = 
98819.77 X =  98459.19 : 204النقطة X =  347323.70 : 203النقطة Y = 346321.39 Y = 
98616.54 X =  98681.65 : 206النقطة X =  347450.50 : 205النقطة Y = 347368.07 Y = 
98619.45 X =  98640.42 : 208النقطة X =  347573.36 : 207النقطة Y = 347559.22 Y = 
98711.69 X =  98622.79 : 210النقطة X =  347680.78 : 209النقطة Y = 347697.88 Y = 
98734.03 X =  98729.25 : 212النقطة X =  347841.39 : 211النقطة Y = 347754.93 Y = 
98690.86 X =  98672.50 : 214النقطة X =  347950.02 : 213النقطة Y = 347856.99 Y = 
98643.27 X =  98624.15 : 216النقطة X =  348104.43 : 215النقطة Y = 347957.88 Y = 
98436.91 X =  98508.79 : 218النقطة X =  348258.82 : 217النقطة Y = 348142.72 Y = 
98442.88 X =  98426.90 : 220النقطة X =  348321.32 : 219النقطة Y = 348301.57 Y = 
98350.75 X =  98436.59 : 222النقطة X =  348383.99 : 221النقطة Y = 348333.65 Y = 
98939.02 X =  98312.58 : 224النقطة X =  348494.90 : 223النقطة Y = 348435.88 Y = 
98374.04 X =  98347.92 : 226النقطة X =  348619.50 : 225النقطة Y = 348569.48 Y = 
98613.07 X =  98496.37 : 228النقطة X =  348713.01 : 227النقطة Y = 348733.69 Y = 
98783.30 X =  98685.73 : 230النقطة X =  348822.16 : 229النقطة Y = 348808.69 Y = 
98895.33 X =  98833.62 : 232النقطة X =  348815.55 : 231النقطة Y = 348826.01 Y = 
99168.40 X =  98952.49 : 234النقطة X =  348953.01 : 233النقطة Y = 348793.94 Y = 
99410.71 X =  99379.59 : 236النقطة X =  349109.52 : 235النقطة Y = 349128.92 Y = 
99463.55 X =  99444.18 : 238النقطة X =  349531.23 : 237النقطة Y = 349528.82 Y = 
99850.21 X =  99475.34 : 240النقطة X =  349534.01 : 239النقطة Y = 349564.01 Y = 

 

)9.2ذذ98
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2227)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5)ر س)أمل5ل)  تابع5)إلقل5م)كلم5م

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة راس أمليل التابعة إلقليم كلميم، كما هي مرسومة 

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد 7111 - 25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(الجريدة الرسمية   5765

 راس أمليلجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم كلميم كما يبينها الخط المضلع 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ؛أوريورا وادي مجرى عبر بينهما فيما ترتبطان 2و 1 النقطتان 

 ؛أدكن جبل قمة عبر بينهما فيما ترتبطان 4و 3 النقطتان 

 أموحدي؛ جبل قمةحدود الجماعة  تتبع 11و 10و 9 النقط بين 

 ؛درعة يواد مجرى عبر بينهما فيما ترتبطان 20و 19 النقطتان 

 ؛درعة يوادالضفة الشرقية لحدود الجماعة  تتبع 29و 28 النقطتين بين 

 األطلسي المحيطساحل  عبر بينهما فيما ترتبطان 1و 29 النقطتان. 

 X=-21729 : 2  النقطة X=-31186 :1  النقطة
Y=218636 Y=202761 

 X=-11320 : 4  النقطة X=-18029 :3   النقطة
Y=203380 Y=208186 

 X=2958 : 6  النقطة X=1620 :5   النقطة
Y=205608 Y=204960 

 X=5633 : 8  النقطة X=3725 :7   النقطة
Y=202603 Y=200747 

 X=1547 : 10  النقطة X=6393 :9  النقطة
Y=198594 Y=195813 

 X=-6094 : 12  النقطة X=-7339 :11  النقطة
Y=191435 Y=189228 

 X=-6947 :14  النقطة X=-3827 :13  النقطة
Y=188608 Y=186363 

 X=-17014 :16  النقطة X=-16242 :15  النقطة
Y=181306 Y=180748 

 X=-17015 :18  النقطة X=-17355 :17  النقطة
Y=179860 Y=179222 

 X=-42795 :20  النقطة X=-20961 :19  النقطة
Y=169659 Y=183425 

 X=-47943 :22  النقطة X=-47529 :21  النقطة
Y=184485 Y=184544 

 X=-49544 :24  النقطة X=-48827 :23  النقطة
Y=185016 Y=185030 

 X=-52095 :26  النقطة X=-50342 :25  النقطة
Y=185528 Y=188234 

 X=-54794 :28  النقطة X=-54618 :27  النقطة
Y=189446 Y=189701 

   X=-58524 :29  النقطة
Y=201798  
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2228)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5) كزناو5)  تابع5) عما 5)طنج5)-)أص5ل5

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة - أصيلة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

الترابية  الحدود  بتعيين   )2020 يوليو   20(  1441 القعدة  28 من ذي  في  الصادر   2021.20 الداخلية رقم  وزير  ينسخ قرار 

لجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة - أصيلة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 ةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اكزناي
 أصيلة كما يبينها الخط المضلع -التابعة لعمالة طنجة

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

  X=    451923 :2النقطة   X=   450235 :1النقطة 
Y= 569760  Y= 568847   

  X=   454393 :4النقطة   X=   453076 :3النقطة 
Y= 569155  Y=569661  

  X= 457821 :6النقطة   X= 455084 :5النقطة 
Y= 569365          Y= 568204  

  X= 460623 :8النقطة   X= 459690 :7النقطة 
Y= 567937   Y=568342  

 X= 460292 :10النقطة  X= 460509 :9النقطة 
Y=565617 Y= 564148   

 X= 453193 :12النقطة  X= 457165 :11النقطة 
Y= 564541 Y= 566609 

 X= 450121 :14النقطة  X= 452635 :13النقطة 
Y= 564587 Y= 562127    

 X= 448970 :16النقطة  X= 449034 :15النقطة 
Y =559158 Y= 555237       

 X= 446788 :18النقطة  X= 447822 :17النقطة 
Y= 555199 Y =553774 

 X= 445819 :20النقطة  X= 446237 :19النقطة 
Y= 552497 Y =552350 

 
 

 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بوخالف؛ 2و 1بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة حدود المنطقة الحرة اكزناية؛ 3و 2بين النقطتين  -
 المطار؛تتبع حدود الجماعة سياج  4و 3بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة محور طريق المطار؛ 5و 4بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الدائرية البحرين؛ 8و 7و 6و 5بين النقط  -
 تتبع حدود الجماعة خندق بوعزة؛ 10و 9بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة طريق غير معبدة؛ 12و 11و 10بين النقط  -
 ؛1تتبع حدود الجماعة محور الطريق الوطنية رقم  13و 12ن بين النقطتي -
 الرباط(؛-)طنجة 1تتبع حدود الجماعة محور الطريق السيار رقم  16و 15و 14و 13بين النقط  -
 ؛المهرهرتتبع حدود الجماعة مجرى واد  20و 19و 18و 17و 16بين النقط  -
 األطلسي. تتبع حدود الجماعة ساحل المحيط 1و 20بين النقطتين  -
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 قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2229)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55

و ماع5)ح ر)  نحل)  تابع5) عما 5)طنج5)-)أص5ل5

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة - أصيلة، كما 

هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

الترابية  الحدود  بتعيين   )2020 ديسمبر   22(  1442 األولى  جمادى   7 في  الصادر   3180.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  ينسخ 

لجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة - أصيلة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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حجر النحل جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة  

أصيلة كما يبينها الخط المضلع -التابعة لعمالة طنجة  

التالية: رالمبي تبإحداثياالذي يمر بالنقط المعرفة    
 

 X=457165 :2النقطة  X= 453193 :1النقطة 
Y=566609 Y=564541 

 X=458947 :4النقطة  X=460292 :3النقطة 
Y=564148 Y=561923 

 X=460323 :6النقطة  X=461008 :5النقطة 
Y=561835 Y=560848 

 X=459725 :8النقطة  X=459799 :7النقطة 
Y=560088 Y=559100 

 X=458929 :10النقطة  X=459541 :9النقطة 
Y=558526 Y=558502 

 X=458744 :12النقطة  X=458990 :11النقطة 
Y=558607 Y=558687 

 X=458533 :14النقطة  X=458405 :13النقطة 
Y=558656 Y=557731 

 X=459008 :16النقطة  X=458189 :15النقطة 
Y=557016 Y=556091 

 X=459745 :18النقطة  X=458109 :17النقطة 
Y=554967 Y=553586 

 X=456389 :20النقطة  X=458503 :19النقطة 
Y=552189 Y=553168 

 X=453635 :22النقطة  X=454657 :21النقطة 
Y=554254 Y=555463 

 X=452494 :24النقطة  X=453016 :23النقطة 
Y=554179 Y=553458 

 X=451533 :26النقطة  X=451890 :25النقطة 
Y=554332 Y=555550 

 X=448970 :28النقطة  X=450689 :27النقطة 
Y=556079 Y=555237 

 X=450121 :30النقطة  X=449034 :29النقطة 
Y=559158 Y=562127 

 X=452635  Y=564587 :31النقطة 
 

 ؛تتبع حدود الجماعة طريق غير معبدة 3و 2و 1بين النقط  -
 الرباط(؛-)طنجة 1تتبع حدود الجماعة محور الطريق السيار رقم  31و 30و 29و 28بين النقط  -
 .1بينهما بمحور الطريق الوطنية رقم ترتبطان فيما  1و 31النقطتان  -
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قر ر  2زير)  د خل55)رقم))).2)22)صادر)في)2ذ)من)ش2 ل)ذ255 )2ذ)ماي)))2)()بتع5ين) وحدلد)  تر ب55)و ماع5)  ع2 م5)

  تابع5) عما 5)طنج5)-)أص5ل5

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة - أصيلة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

الترابية  الحدود  بتعيين   )2020 ديسمبر   22(  1442 األولى  جمادى   7 في  الصادر   3184.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  ينسخ 

لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة - أصيلة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 العوامةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 أصيلة كما يبينها الخط المضلع-التابعة لعمالة طنجة

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
X =460623 

 :2النقطة 
X =465784 

Y =568342 Y =568032 

 :3النقطة 
X =465975 

 :4النقطة 
X =468324 

Y =568264 Y =567877 

 :5النقطة 
X =468079 

 :6النقطة 
X =468356 

Y =567065 Y =566792 

 :7النقطة 
X =468519 

 :8النقطة 
X =468553 

Y =566427 Y =565836 

 :9النقطة 
X =468594 

 :10النقطة 
X =468795 

Y =565264 Y =564821 

 :11النقطة 
X =469028 

 :12النقطة 
X =469059 

Y =564294 Y =564230 

 :13النقطة 
X =468904 

 :14النقطة 
X =467297 

Y =563922 Y =560746 

 :15النقطة 
X =461008 

 :16النقطة 
X =458947 

Y =561835 Y =561923 

 :17النقطة 
X =460292 

 :18النقطة 
X =460509 

Y =564148 Y =565617 

    
  

 حدود الجماعة محور الطريق الدائرية البحرين؛تتبع  3و 2و 1بين النقط  -
 تتبع حدود الجماعة مجرى واد القصيبات؛ 10و 9و 8و 7و 6و 5بين النقط  -
 .ثم واد المهرهر تتبع حدود الجماعة مجرى الواد الكبير 15و 14النقطتان  -

 

 ةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اكزناي
 أصيلة كما يبينها الخط المضلع -التابعة لعمالة طنجة

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

  X=    451923 :2النقطة   X=   450235 :1النقطة 
Y= 569760  Y= 568847   

  X=   454393 :4النقطة   X=   453076 :3النقطة 
Y= 569155  Y=569661  

  X= 457821 :6النقطة   X= 455084 :5النقطة 
Y= 569365          Y= 568204  

  X= 460623 :8النقطة   X= 459690 :7النقطة 
Y= 567937   Y=568342  

 X= 460292 :10النقطة  X= 460509 :9النقطة 
Y=565617 Y= 564148   

 X= 453193 :12النقطة  X= 457165 :11النقطة 
Y= 564541 Y= 566609 

 X= 450121 :14النقطة  X= 452635 :13النقطة 
Y= 564587 Y= 562127    

 X= 448970 :16النقطة  X= 449034 :15النقطة 
Y =559158 Y= 555237       

 X= 446788 :18النقطة  X= 447822 :17النقطة 
Y= 555199 Y =553774 

 X= 445819 :20النقطة  X= 446237 :19النقطة 
Y= 552497 Y =552350 

 
 

 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بوخالف؛ 2و 1بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة حدود المنطقة الحرة اكزناية؛ 3و 2بين النقطتين  -
 المطار؛تتبع حدود الجماعة سياج  4و 3بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة محور طريق المطار؛ 5و 4بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الدائرية البحرين؛ 8و 7و 6و 5بين النقط  -
 تتبع حدود الجماعة خندق بوعزة؛ 10و 9بين النقطتين  -
 تتبع حدود الجماعة طريق غير معبدة؛ 12و 11و 10بين النقط  -
 ؛1تتبع حدود الجماعة محور الطريق الوطنية رقم  13و 12ن بين النقطتي -
 الرباط(؛-)طنجة 1تتبع حدود الجماعة محور الطريق السيار رقم  16و 15و 14و 13بين النقط  -
 ؛المهرهرتتبع حدود الجماعة مجرى واد  20و 19و 18و 17و 16بين النقط  -
 األطلسي. تتبع حدود الجماعة ساحل المحيط 1و 20بين النقطتين  -
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مرس2م)رقم)586.)).))صادر)في)5)حي) وذ 5)ذ255 )5)و2 25)))2)) 

مقرها) »بنك)  تغذو5«،)  كائن) باعتبار) و مع55) ملسماة)

با د ر)  ب5ضاء)جمع55)ح ت)منفع5)عام5.

رئيس الحكومة،

جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الجمعيات،  تأسيس  حق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15( األولى 1378 

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 9 و 10 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي  القعدة 1425 

السالف   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  لتطبيق   )2005 يناير   10(

الذكر ؛

»بنك  املسماة  الجمعية  قدمته  الذي  الطلب  على  االطالع  وبعد 

التغذية«، الكائن مقرها بالدار البيضاء، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية 

ذات منفعة عامة ؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املذكورة من 

قبل مصالح األمانة العامة للحكومة ؛

وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تعتبر الجمعية املسماة »بنك التغذية«، املصرح بها بالدار البيضاء 

جمعية ذات منفعة عامة.

املادة الثانية

من  تملك  أن  أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  للجمعية  يجوز 

أن ال تجاوز قيمة  أهدافها، على  لبلوغ  يلزم  ما  والعقارات  املنقوالت 

ذلك تسعين مليون درهم )90.000.000( درهم.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 

سنة،  كل  مرة  تقوم  أن  املذكورة  للجمعية  يجوز  أعاله،  إليه  املشار 

التصريح  شريطة  العمومي  اإلحسان  بالتماس  مسبق،  إذن  دون 

بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ 

التظاهرة املزمع القيام بها.

املادة الرابعة

 ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1443 )4 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

مرس2م)رقم)9ذ5.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

باملصادق5)على)عمل5ات)تحــدود)قسم)»تنق2ب«))مقاطع)2)ل)) 

بتر ب) ل  2 قع) »تنق2ب«) ل)ذ()  تابع) لملك)  غاب2ي) ملسمى)

جماع5)تنق2ب)بإقل5م)شفشالن.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

 1419 رجب   6 في  الصادر   2.98.937 رقم  املرسوم  وعلى 

1 و 2 و 3( التابع  )27 أكتوبر 1998( بتحديد قسم »تنقوب« )مقاطع 

للغابة املخزنية املسماة »تنقوب« والواقع بتراب جماعة تنقوب بقيادة 

تنقوب بدائرة باب تازة بإقليم شفشاون ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتطوان بتاريخ 20 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

نص2ص)خاص5
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رسم ما يلي :

املادة األولى

و 3(  و 2   1 )مقاطع  »تنقوب«  قسم  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

التابع للملك الغابوي املسمى »تنقوب« والواقع بتراب جماعة تنقوب 

بإقليم شفشاون.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

التابع للملك الغابوي املسمى »تنقوب«  1 و 2 و 3(  »تنقوب« )مقاطع 

اإلجمالية  مساحته  شفشاون،  بإقليم  تنقوب  جماعة  بتراب  والواقع 

131 هكتارا و 33 آرا و 60 سنتيارا، املبينة حدوده في التصميم املرفق 

بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس2م)رقم)552.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

»عين) 2دن«)  تابع) قسم) تحــدود) عمل5ات) على) باملصادق5)

بتر ب) ل  2 قع) »لرغى)  2سطى«)  لملك)  غاب2ي) ملسمى)

جماع5)تاب2دة)بإقل5م)تالنات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

 1420 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.99.1104 رقم  املرسوم  وعلى 

للغابة املخزنية  التابع  )10 نوفمبر 1999( بتحديد قسم »عين لودن« 

املسماة »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة تابودة بقيادة تفرانت 

بدائرة تاونات بإقليم تاونات ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بقرية با محمد بتاريخ 11 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

للملك  التابع  لودن«  »عين  قسم  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

الغابوي املسمى »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة تابودة بإقليم 

تاونات.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

»عين لودن« التابع للملك الغابوي املسمى »ورغى الوسطى« ، مساحته 

بمحضر  املرفق  التصميم  في  حدوده  املبينة  هكتارا،   159 اإلجمالية 

التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.



ذ577الجريدة الرسمية عدد 7111 -)25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(  

مرس2م)رقم)552.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

باملصادق5)على)عمل5ات)تحــدود)قسم)»تتفر ح«)  تابع) لملك)

جماع5) بتر ب) ل  2 قع) »لرغى)  2سطى«)   غاب2ي) ملسمى)

س5دي) وحاج) محمد)بإقل5م)تالنات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

 1433 رجب  من   28 في  الصادر   2.12.143 رقم  املرسوم  وعلى 

املخزنية  للغابة  التابع  »تتفراح«  قسم  بتحديد  )19 يونيو 2012( 

املسماة »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة سيدي الحاج امحمد 

بقيادة بني زروال بدائرة غفساي بإقليم تاونات ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بقرية با محمد بتاريخ 11 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »تتفراح« التابع للملك الغابوي 

املسمى »ورغى الوسطى« والواقع بتراب جماعة سيدي الحاج امحمد 

بإقليم تاونات.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

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

في  حدوده  املبينة  سنتيارا،  و 25  آرا  و 79  هكتارا   76 اإلجمالية 

التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس2م)رقم))55.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

باملصادق5)على)عمل5ات)تحــدود)قسم)» زك2رة«)  تابع) لملك)

جماع5) بتر ب) ل  2 قع) »لرغى)  2سطى«)   غاب2ي) ملسمى)

تافر نت)بإقل5م)تالنات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

 1433 رجب  من   28 في  الصادر   2.12.146 رقم  املرسوم  وعلى 

املخزنية  للغابة  التابع  »ازكورة«  قسم  بتحديد  )19 يونيو 2012( 

بقيادة  تافرانت  جماعة  بتراب  والواقع  الوسطى«  »ورغى  املسماة 

تافرانت بدائرة غفساي بإقليم تاونات ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بقرية با محمد بتاريخ 11 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد قسم »ازكورة« التابع للملك الغابوي 

بإقليم  تافرانت  جماعة  بتراب  والواقع  الوسطى«  »ورغى  املسمى 

تاونات.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

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

في  حدوده  املبينة  سنتيارا،  و 56  آرا  و 71  هكتارا   43 اإلجمالية 

التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس2م)رقم)ذ55.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

م5م2ن«)  تابع) »جبل) قسم) تحــدود) عمل5ات) على) باملصادق5)

بتر ب) ل  2 قع) »لرغى)  2سطى«)  لملك)  غاب2ي) ملسمى)

جماع5)تافر نت)بإقل5م)تالنات.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

 1433 رجب  من   28 في  الصادر   2.12.145 رقم  املرسوم  وعلى 

)19 يونيو 2012( بتحديد قسم »جبل ميمون« التابع للغابة املخزنية 

بقيادة  تافرانت  جماعة  بتراب  والواقع  الوسطى«  »ورغى  املسماة 

تافرانت بدائرة غفساي بإقليم تاونات ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بقرية با محمد بتاريخ 11 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

للملك  التابع  ميمون«  »جبل  قسم  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

تافرانت  جماعة  بتراب  والواقع  الوسطى«  »ورغى  املسمى  الغابوي 

بإقليم تاونات.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

الوسطى«،  »ورغى  املسمى  الغابوي  للملك  التابع  ميمون«  »جبل 

مساحته اإلجمالية 15 هكتارا و 20 آرا و 44 سنتيارا، املبينة حدوده 

في التصميم املرفق بمحضر التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.
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مرس2م)رقم)555.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 5)ذ255 ))2)و2 25)))2)) 

لمقاطع) »ب2سك2ر«) قسم) تحــدود) عمل5ات) على) باملصادق5)

و2سف«)  تابع5) تال) لتمج2ت) لحريرت) لب2بغال) (II »ب2سك2ر)

جماع5) بتر ب) ل  2 قع5) »بق2ي5«)  لملك)  غاب2ي) ملسمى)

 زم2رن)بإقل5م) وحس5م5.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى الظهيـر الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917( 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع تغييـره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 )24 ماي 1922( 

املتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي جرى تحديدها وفقا للظهير الشريف 

الصادر في 26 من صفر 1334 )3 يناير 1916( بسن ضابط خاص لتحديد 

أمالك الدولة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.95.168 الصادر في 13 من ذي القعدة 1415 

ومقاطع  وبوسكور«  أدوز  »نقيت  قسمي  بتحديد  )13 أبريل 1995( 

»نقيت II أحد الروا�سي وبوسكور II وبوبغال وحريرت وتمجوت تال 

بتراب  والواقعة  »بقوية«  املسماة  املخزنية  للغابة  التابعة  يوسف« 

جماعة وقيادة ازمورن بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بالحسيمة بتاريخ 25 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 II يصادق على عمليات تحــديد قسم »بوسكور« ومقاطع »بوسكور

الغابوي  للملك  التابعة  يوسف«  تال  وتمجوت  وحريرت  وبوبغال 

املسمى »بقوية« والواقعة بتراب جماعة ازمورن بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

تال  وتمجوت  وحريرت  وبوبغال   II »بوسكور  ومقاطع  »بوسكور« 

اإلجمالية  مساحتها   ، »بقوية«  املسمى  الغابوي  للملك  التابعة  يوسف« 

بمحضر  املرفق  التصميم  في  حدودها  املبينة  آرا،  و 76  5249 هكتارا 

التحديد.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 مرس2م)رقم)525.)).))صادر)في)ذ2)من)حي) وذ 5)ذ255 )ذ2)و2 25)))2))

) مللك) بين)  دل 5) بمعدل) عقاري5) مقاوض5) بإجر ء) باإلحن)

  غاب2ي()لشرك5)مرجان)  قابض5.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

كما  واستغاللها  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار املنعقد 

بتاريخ 15 أبريل 2021 بمقر املركز الجهوي لالستثمار لسوس-ماسة 

من أجل تحديد القيمة التجارية للعقار الغابوي ؛

بتاريخ  املنعقد  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

القيمة  تحديد  أجل  من  إفران  إقليم  عمالة  بمقر   2022 يناير   28

عدد  العقاري  الرسم  موضوع  املقترحة  األرضية  للقطعة  التجارية 

k/11899 ؛



عدد 7111 -)25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(الجريدة الرسمية   5776

بتاريخ املنعقد  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

فاتح مارس2022 بمقر عمالة إقليم إفران من أجل تحديد القيمة التجارية 

للقطعة األرضية املقترحة موضوع الرسم العقاري عدد 57/3603 ؛

)مالكي  املعنية  األطراف  بين  املوقع   2022/199 رقم  العقد  وعلى 

املسجل  والغابات(  املياه  وإدارة  القابضة  مرجان  وشركة  العقارين 

بتاريخ 21 أبريل 2022،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل للقطعة األرضية التابعة لغابة 

البالغة مساحتها   09/253516 العقاري عدد  الرسم  ذات   »مسكينة« 

بأكادير، مقابل قطعتين أرضيتين  39 سنتيارا  و  آرا   44 و  12 هكتارا 

مساحتهما اإلجمالية 302 هكتار و18 آرا، موضوع الرسمين العقاريين 

 k/11899 وعدد  آرا(   94 و  هكتارا   124 )مساحته   57/3603 عدد 

ملكيتهما  نقل  تم  واللتين  إفران،  بإقليم  آرا(  و24  ه   177 )مساحته 

للدولة )امللك الغابوي( بموجب العقد رقم 2022/199 املسجل بتاريخ 

21 أبريل 2022.

التصاميم  في  أعاله  املذكورة  األرضية  القطع  حدود  رسمت  وقد 

التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

 14.227.400,00 قدره  معدال  القابضة  مرجان  شركة  تدفع 

التجارية للقطع األرضية املعنية  في القيمة  درهم، الذي يمثل الفرق 

باملقايضة العقارية، إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة )سطر 

املياه والغابات(.

املادة الثالثة

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثبات  عقد  يحرر 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1443 )13 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

قر ر) رئيس) وحك2م5)رقم))).)8.ذ)صادر)في)2))من)حي) وذ 5)ذ255 

أعضاء) بعض) تع5ين) لتجدود) تع5ين) بشأن) ()(2(( و2 25) ((2(

باألعمال) محمد)  سادس) لنه2ض) ملؤسس5)   ل ن5) ملدوري5)

 الجتماع55) لترب55)ل  تك2ين.

رئيس الحكومة،

وتنظيم  بإحداث  القا�سي   73.00 رقم  القانون  على  بناء 

للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة 

بتاريخ   1.01.197 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين 

تغييره  تم  كما   ،)2001 أغسطس  )فاتح   1422 األولى  جمادى  من   11

وتتميمه، وال سيما املادة 4 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ابتداء من 7 يونيو 2022 :

أعضاء  بعده،  أسماؤهم  اآلتية  والسادة  السيدتين  تعيين  • يجدد 

باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  ملؤسسة  املديرية  اللجنة  في 

املالية  للقطاعات  ممثلين  بصفتهم  والتكوين،  للتربية  االجتماعية 

واالقتصادية واالجتماعية :

- السيد نور الدين شرقاني الحسيني، ممثال للقطاع البنكي ؛

- السيد بشير بادو، ممثال لقطاع التأمين ؛

- السيدة نجية حجاج الحسوني، ممثلة لقطاع الصحة واالحتياط 

االجتماعي ؛

- السيد علي غنام، ممثال للقطاع السياحي ؛

- السيدة رحمة بورقية، ممثلة لقطاع التربية ؛

- السيد محمد برادة، ممثال لهيئات املجتمع املدني.

التعليم والثقافة،  الدين بوطيب، ممثال لقطاع  • يعين السيد نور 

في اللجنة املذكورة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 )21 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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في) صادر) (2(72.(( رقم) ل  ت2 صل) ل  ثقاف5) قر ر) 2زير)  شباب)
و ن5) لأعضاء) رئيس) بتع5ين) ()(2(( ماي) (9( ذ255  ش2 ل) (8
در س5)طلبات)عرلض) ملشاريع) ملرشح5) لدعم)في)قطاع) ملسرح.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

واملالية  االقتصاد  ووزير  الثقافة  لوزير  املشترك  القرار  على  بناء 
رقم 593.15 الصادر في 17 من صفر 1436 )10 ديسمبر 2014( بتحديد 

كيفية دعم املسرح كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 9 منه،
قرر ما يلي :

املادة األولى

في  للدعم  املرشحة  املشاريع  عروض  طلبات  دراسة  لجنة  تشكل 
قطاع املسرح برسم موسم 2022 من األعضاء التاليين :

- السيد عبد الرحمان بنزيدان، رئيسا ؛
- السيد عبد الحق الزروالي، عضوا ؛

- السيد إدريس اإلدري�سي، عضوا ؛
- السيدة فاطمة الجبيع، عضوا ؛
- السيدة الزهرة ابراهيم، عضوا ؛

- السيد محمد بنحساين، عضوا ؛
- السيد امحمد صلو، عضوا ؛

- السيدة رفيقة بن ميمون، عضوا ؛
- السيدة ثريا العلوي، عضوا ؛

- السيدة أسماء لقماني، عضوا ؛
- السيد سيدي رضوان الشرقاوي، عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

قر ر) 2زير)  د خل55)رقم))).2656)صادر)في)2))من)حي)  قعدة)ذ255 )2))و2ن25)))2)()باملصادق5)على)الئح5)حلي) وحق2ق)
  تابعين)) ل ماع5)  سال 55)ألالد)ب2رحم2ن)  كائن5)بإقل5م)  فق5ه)بن)صاوح)ل  2 قع5)أر ضيها)د خل)دل ئر)  ري)بتاد 5

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

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛
وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(، وال سيما املادة 33 منه ؛
 62.17 القانون رقم  بتطبيق أحكام   )2020 يناير   9( 1441 األولى  13 من جمادى  في  الصادر  املرسوم رقم 2.19.973  وعلى 

املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم 2.69.33 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد دوائر الري بتادلة بإقليم بني مالل 
1969( بمثابة قانون يتعلق  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.25 الصادر  الجارية عليها أحكام الظهير الشريف رقم 

باالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على محضر  اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد بورحمون ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛

وعلى مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي للفقيه بن صالح املجتمع بتاريخ 2 ديسمبر 2021 في شأن الطعن املقدم ضد هذه الالئحة،
قرر ما يلي :

املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد بورحمون الكائنة بإقليم الفقيه بن صالح الواقعة أراضيها 

داخل دوائر الري بتادلة.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1443 )20 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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اململكة املغربية

حلي
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اململكة املغربية

حلي
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قر ر) 2زير)  د خل55)رقم))).)267)صادر)في))))من)حي)  قعدة)ذ255 ))))و2ن25)))2)()باملصادق5)على)الئح5)حلي) وحق2ق)

  تابعين)) ل ماع5)  سال 55)زكارة)بإقل5م)س5دي)قاسم)ل  2 قع5)أر ضيها)د خل)د ئرة)  ري)با غرب

وزير الداخلية،

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

الواقعة داخل دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(  ؛

وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 33 منه ؛

 ،62.17 2020( بتطبيق أحكام القانون رقم  1441 )9 يناير  13 من جمادى األولى  2.19.973 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر  الري بالغرب )إقليم 

القنيطرة( الجارية عليها أحكام 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 محضر  جماعة النواب الخاص بتهييئ الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية زكارة ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة 

أعضاء الجماعة الساللية املعنيين ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي قاسم القاضية برفض الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة املذكورة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية زكارة بإقليم سيدي قاسم والواقعة داخل دوائر الري بالغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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ذ578الجريدة الرسمية عدد 7111 -)25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(  

2699.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master, sciences, technologies, santé, 
mention : génie civil, parcours type bâtiments, 
infrastructures, voiries et réseaux divers, préparé et 
délivré au siège de l’Université d’Artois - France - le 5 
janvier 2017, assorti du diplôme de licence sciences, 
technologies, santé, mention : sciences pour l’ingénieur, 
préparé et délivré au siège de la même université - le 
13 novembre 2014 et du diplôme du baccalauréat de 
l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu 
équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2729.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Mécanique : génie civil

– Diplôme de licence sciences, technologies, santé, 

mention : mécanique - génie civil, préparé et délivré au 

siège de l’Université Lyon 1 - France - le 5 novembre 2014,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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2722.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Microbiologie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Titulo oficial de master universitario en agua, analisis 

interdisciplinario y gestion sostenible por la Universitat 

de Barcelona - Espagne - le 25 octobre 2011,

 مشفوعة بشهادة »maîtrise« في العلوم والتقنيات )MST(، شعبة : 

حماية البيئة، املسلمة من كلية العلوم والتقنيات - طنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2722.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat informatique, préparé et délivré 
au siège de l’Université Clermont Auvergne - France - le 
18 février 2022, assorti du diplôme de master sciences, 
technologies, santé, à finalité recherche, mention : 
informatique, spécialité : informatique pour l’aide à la 
décision, préparé et délivré au siège de l’Université Tours 
François Rabelais - Orléans - France - le 17 septembre 
2015,

 sciences mathématiques : وباإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك

et informatiques املسلمة من كلية العلوم ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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272(.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Informatique

– Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : informatique, parcours fondements et 

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

Brest - France - le 7 décembre 2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ذ272 رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Surfaces, interfaces تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

: continentales, hydrologie

– Diplôme de doctorat en surfaces, interfaces 
continentales, hydrologie, délivré par l’Institut national 
polytechnique de Toulouse )membre de l’Université 
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées( - France - le 26 
août 2019, assorti du titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole 
nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, 
d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications, 
spécialité : mécanique des fluides, délivré par le même 
institut - le 5 janvier 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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2725.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Sciences pour l’ingénieur

– Diplôme  de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences pour l’ingénieur, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Besançon )membre de la 

communauté d’universités et établissements Université 

Bourgogne - Franche - Comté( - France - le 24 octobre 

2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2722.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)
))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mécanique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologie, santé, 
mention : mécanique, parcours type mécanique et 
ingénierie : études et développement, préparé et délivré 
au siège de l’Université de Besançon )membre de la 
communauté d’universités et établissements Université 
Bourgogne - Franche - Comté( - Université de Dijon - 
Ecole nationale supérieure de mécanique et des 
microtechniques de Besançon - France - le 17 octobre 2019, 
assorti du diplôme de licence de sciences, technologies, 
santé, mention : sciences pour l’ingénieur, préparé et 
délivré au siège de l’Université de Besançon )membre de 
la communauté d’universités et établissements Université 
Bourgogne - Franche - Comté( - France - le 24 octobre 
2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



5787الجريدة الرسمية عدد 7111 -)25 ذو الحجة 1443 )25 يوليو 2022(  

2726.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Sciences sanitaires et sociales

– Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences sanitaires et sociales, préparé et 

délivré au siège de l’Université de Brest - France - le 

17 décembre 2019, assorti du diplôme du baccalauréat 

de l’enseignement secondaire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2727.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie, santé تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, 

santé, mention : biologie, santé, parcours éducation 

thérapeutique du patient et addictologie, préparé et 

délivré au siège de l’Université de Brest - France - le 

5 janvier 2022, assorti du diplôme de licence de sciences, 

technologies, santé, mention : sciences sanitaires et 

sociales, préparé et délivré au siège de la même université, 

le 17 décembre 2019 et du diplôme du baccalauréat de 

l’enseignement secondaire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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27(5.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Radiocommunications تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: et systèmes électroniques fiables

– Diplôme de master en sciences, technologies, santé, 

mention : ingénierie électrique, électronique et informatique 

industrielle, spécialité : radiocommunications et systèmes 

électroniques fiables, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Lorraine - France - le 28 novembre 2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

27(2.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en physique, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Rennes 1 - France - le 2 décembre 

2020,

مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة، تخصص : الهندسة الكهربائية 

املسلم من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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27(6.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : chimie, préparé et délivré au siège de l’Université 

Toulouse III - Paul Sabatier )membre de l’Université 

fédérale Toulouse Midi - Pyrénées( - France - le 10 avril 

2018,

 - املادة  : علم  الدراسات األساسية، مسلك  في  مشفوعة باإلجازة 

كيمياء املسلمة من كلية العلوم بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).7ذ27 رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي)  قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ255 )8))و2ن25) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

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 ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Energie et matériaux تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master sciences, technologies, santé, à finalité 

recherche, mention : énergie et matériaux, spécialité : 

milieux et matériaux en conditions extrêmes, préparé 

et délivré au siège de l’Université Orléans - France - 

le 28 mars 2014.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2862.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل5م)  عالي)
بتتم5م) ()(2(( و2 25) (2( ذ255  حي) وذ 5) (2 في) صادر)
ذ)25 حي)  قعدة) من) (25 في) )85.2)))  صادر) رقم)    قر ر)
تعادل)دبل2م) بتحدود)الئح5)  شهاد ت)  تي) ذ22)() )27)وناور)

دكت2ر)في)  ص5د 5.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

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

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

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

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)ألكر ن5ا):

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

» – Master’s degree, pharmacy, qualification of master of 
« pharmacy, délivré en date du 29 juin 2016, par national 
» University of pharmacy - Ukraine ;

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré en date du 27 juin 2019, 
» par national University of pharmacy - Ukraine ;

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

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré en date du 28 février 2020, 
» par national University of pharmacy - Ukraine ;

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré en date du 5 novembre 
» 2020, par national University of pharmacy - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« délivré en date du 26 février 2021, par national 
» University of pharmacy - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« master of pharmacy, délivré en date du 30 juin 2021, 
» par national University of pharmacy - Ukraine ;

» – Qualification specialist degree pharmacy, qualification 
« pharmacist, délivrée en date du 25 juin 2020, par 
» Bukovinian state medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« délivré en date du 1er juillet 2020, par international 
» humanitarian University - Ukraine ;

» – Qualification specialist, pharmacy, qualification 
« pharmacist, délivrée en date du 26 juin 2020, par 
» Bogomolets national medical University - Ukraine ;

» – Qualification level specialist, pharmacy, qualification 
« pharmacist, délivrée en date du 30 juin 2017, par 
» Zaporozhye state medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification master 
« of pharmacy, délivré en date du 30 juin 2020, par 
» Zaporizhzhia state medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification master 
« of pharmacy, délivré en date du 30 juin 2021, par 
» Zaporizhzhia state medical University - Ukraine ;

« – Master’s degree, pharmacy and industrial pharmacy, 
» qualification pharmacist, délivré en date du 17 juin 
» 2021, par Dnipro state medical University - Ukraine ;

» – Specialist degree, pharmacy, qualification pharmacist, 
« délivré en date du 30 juin 2020, par Lugansk state 
» medical University - Ukraine.

»يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر 
صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  لدى  »ينجز 
الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »مقبول من طرف 

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1443 )5 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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)مقرر) 2زير)  نقل)ل)  ل2جيست5ك)رقم))).2622)صادر)في)2))من)حي)  قعدة)ذ255 )2))و2ن25)))2)()با تخلي)عن)ملك55)  قطع)

 62+292 ن.ك) بين) ل  قن5طرة) طنج5) بين) ح ت)  سرع5)  عا 55)   ألرض55)  الزم5) ت2س5ع) وخط) وحدودي) لقطار ت)

ل)722+62)بجماع5)  ساحل)بإقل5م)  عر ئش.

وزير النقل واللوجيستيك،

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 املرسوم رقم 2.09.515 الصادر في 13 من رمضان 1430 )3 سبتمبر 2009( بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي بالقيام بأشغال 

 بناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة - تطوان ووالية جهة الغرب - الشراردة -

بني احسن ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.558 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء 

 خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة و والية جهة الرباط - سال -

القنيطرة ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 4 نوفمبر 2020 إلى 4 يناير 2021 بجماعة الساحل بإقليم العرائش ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

والقنيطرة  بين طنجة  العالية  السرعة  للقطارات ذات  الحديدي  الخط  لتوسيع  الالزمة  القطع األرضية  يتخلى عن ملكية 

في  األحمر  باللون  عليها  واملعلم  بعده  الجدول  في  والواردة  العرائش،  بإقليم  الساحل  بجماعة   61+710 و   61+090 بين ن.ك 

التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/1000 املضافة إلى أصل هذا املقرر.
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املادة الثانية. - يخول حق نزع امللكية للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الثالثة. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1443 )21 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

مالحظات  ملرجع)  عقاري سم) ملا ك)لعن2 نه
 أرقام)  قطع
  ألرض55
با تصم5م

 ملساح5

ه آر س
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نص2ص)عام5

ذ255  حي)  قعدة) من) ((9 في) صادر) 55ذ.2).)) رقم) مرس2م)

بتاريخ) ذ)5.ذ2.)) رقم) بتتم5م) ملرس2م) ()(2(( و2ن25) ((9(

ك5ف5ات) بتحدود) ()(225 وناور) )2ذ) 2ذ25  رب5ع) أللل) من) ((8

من)  ظهير)  شريف) (22 ل) 58) ملكرر) ل) (58 تطب5ق)  فص2ل)
رقم)2.28.228)  صادر)في)5)شعبان)77ذ2 )5))فبر ور)2928) 

بمثاب5)  نظام) ألسا�سي)  عام) ل2ظ5ف5)  عم2م55) ملتعلق5)

باإلوحاق)لبإدماج) مل2ظفين) مللحقين.

رئيس الحكومة،

بناء على املرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع األول 1435 

املكرر   48 و   48 الفصول  تطبيق  كيفيات  بتحديد   )2014 يناير   30(

 1377 شعبان   4 بتاريخ   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  من  و50 

العمومية  للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(

املتعلقة باإللحاق وبإدماج املوظفين امللحقين ؛

ذي من   16 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

القعدة 1443 )16 يونيو 2022(،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

في  الصادر   2.13.423 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  يتمم 

28 من ربيع األول 1435 )30 يناير 2014( باملادة األولى املكررة التالية :

األولى أعاله،  املادة  : استثناء من مقتضيات  املكررة  األولى  »املادة 

جهوية  منظمة  أو  أجنبية  دولة  لدى  اإللحاق  أجل  من  »ال يشترط 

»أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة امللحق لديها. ويخضع 

»اإللحاق لدى الجهات املذكورة لإلجراءات التالية :

»- يتعين إرفاق طلب اإللحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة 

»امللحق لديها على تشغيل املعني باألمر خالل فترة اإللحاق ؛

الجماعة  أو  العمومية  اإلدارة  طرف  من  اإللحاق  قرار  إعداد   -«

السلطة  بموافقة  التوصل  بعد  املوظف،  إليها  ينتمي  التي  »الترابية 

الجهة  بشأن  والتعاون  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  »الحكومية 

»امللحق لديها ؛

والتعاون  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة  إخبار   -«

»بإنهاء اإللحاق.«

املادة الثانية

الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير  الداخلية،  وزير  إلى 

االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة 

واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

نص2ص)خاص5

إدارة الدفاع الوطني

ذ255 حي) وذ 5) من) ((( في) صادر) ((.((.269 رقم)  مرس2م)

بتاريخ) ((.62.256 رقم) بتتم5م) ملرس2م) ()(2(( و2 25) ((((

لضع55) مللحقين) شأن) في) )7)ماي)2962() 82ذ2  محرم) (6

  عسكريين)لمساعديهم)ل  عسكريين) آلخرين) ملع5نين) لعمل)

 ديهم.

رئيس الحكومة،

ربيع  4 في  الصادر    1.21.112 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة  1443 )11 أكتوبر  األول 

الدفاع الوطني ؛

نظام)م2ظفي) إلد ر ت)  عام5
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 )1965 )7 ماي   1385 محرم   6 في  الصادر   2.65.046 رقم  املرسوم  وعلى 

في شأن وضعية امللحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين 

املعينين للعمل لديهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 12 من ذي الحجة 1443 

)12 يوليو 2022( ؛

وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1443 

)13 يوليو 2022(،

رسم مـا يلـي :

املـــادة األولى

تتمم، على النحو التالي، املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله 

رقم 2.65.046 الصادر في 6 محرم 1385 )7 ماي 1965( :

»املادة األولى. - .................................................................................

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

»- ................................................. ونيودلهي وأنقرة : ستة آالف درهم 

»)6.000( درهم ؛

.......................................................................................... -«

)الباقي بدون تغيير.(

املــــادة الثانية

من  ابتداء  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  بهذا  يعمل 

بالنسبة   2022 سبتمبر  وفاتح  لنيودلهي  بالنسبة   2022 مارس  فاتح 

ألنقرة.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش. 

وقعه بالعطف :

وزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

ل  تعالن) للزير)  شؤلن) وخارج55) مشترك) رئيس) وحك2م5) قر ر)
في) صادر) (627.(( رقــــم) باوخارج) ل ملغارب5) ملق5مين)  إلفريقي)
بتتم5م)  قر ر)) ()(2(( و2 25) (((( ذ255  حي) وذ 5) من) (((
 ملشترك) 2زير)  شؤلن) وخارج55)للزير)  دل 5) ملكلف)با دفاع)
  2طني)رقم)692.66)بتاريخ)ذ))فبر ور)2966) ملتعلق)بامل2ظفين)
  عسكريين)  ذون)و2ضع2ن)رهن)إشارة) مللحقين)  عسكريين)

لمساعديهم.

رئيس الحكومة،
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير 

بالخارج،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر  في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

وعلى املرسوم رقم 2.65.046 الصادر في 6 محرم 1385 )7 ماي 1965( 
في شأن وضعية امللحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين 

املعينين للعمل لديهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

الدولة  ووزير  الخارجية  الشؤون  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1966 فبراير   23 في  الصادر  رقم 691.66  الوطني  بالدفاع  املكلف 
امللحقين  إشارة  رهن  يوضعون  الذين  العسكريين  باملوظفين  املتعلق 

العسكريين ومساعديهم، كما وقع تتميمه ؛

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  استشارة  وبعد 
وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

القرار  من  األول  الفصل  يتمم   ،2022 مارس  فاتح  من  ابتداء 
بالدفاع  املكلف  الدولة  ووزير  الخارجية  الشؤون  لوزير  املشترك 
،1966 فبراير   23 في  الصادر  رقم 691.66  أعاله  إليه  املشار   الوطني 

كما يلي :

»الفصل األول. - ................................................................................

»مركز)ن25د هي):

» - ضباط صف أو عرفاء أولون : 3.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

رئيس الحكومة،
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة

املقيمين بالخارج،
اإلمضاء : ناصر بوريطة.
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ل  تعالن) للزير)  شؤلن) وخارج55) مشترك) رئيس) وحك2م5) قر ر)

صادر) (2929.(( رقــــم) باوخارج) ل ملغارب5) ملق5مين)  إلفريقي)

بتتم5م)  قر ر)) ()(2(( و2 25) ذ255 )))) )))من)حي) وذ 5) في)

 ملشترك) 2زير)  شؤلن) وخارج55)للزير)  دل 5) ملكلف)با دفاع)

  2طني)رقم)692.66)بتاريخ)ذ))فبر ور)2966) ملتعلق)بامل2ظفين)

  عسكريين)  ذون)و2ضع2ن)رهن)إشارة) مللحقين)  عسكريين)

لمساعديهم.

رئيس الحكومة،

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزير 

بالخارج،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر  في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

وعلى املرسوم رقم 2.65.046 الصادر في 6 محرم 1385 )7 ماي 1965( 

في شأن وضعية امللحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين 

املعينين للعمل لديهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

الدولة  ووزير  الخارجية  الشؤون  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1966 فبراير   23 في  الصادر  رقم 691.66  الوطني  بالدفاع  املكلف 

امللحقين  إشارة  رهن  يوضعون  الذين  العسكريين  باملوظفين  املتعلق 

العسكريين ومساعديهم، كما وقع تتميمه ؛

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  استشارة  وبعد 
وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

القرار  من  األول  الفصل  يتمم   ،2022 سبتمبر  فاتح  من  ابتداء 
بالدفاع  املكلف  الدولة  ووزير  الخارجية  الشؤون  لوزير  املشترك 
،1966 فبراير   23 في  الصادر  رقم 691.66  أعاله  إليه  املشار   الوطني 

كما يلي :

»الفصل األول. - ................................................................................

»مركز)أنقرة):

» - ضباط صف أو عرفاء أولون : 3.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

رئيس الحكومة،
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة

املقيمين بالخارج،
اإلمضاء : ناصر بوريطة.


