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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص)عاحة

املؤسأات)الأياحية.

)21 يوليو 2022(   1443 الحجة  21 من ذي  في  2.22.367 صادر  رقم  مرسوم 
بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 
القا�ضي بسن إجراءات   01.07 القانون رقم  لتطبيق   )2009 )28 ماي 
وتتميم  وبتغيير  السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق  خاصة 
 .... 5160القانون رقم 61.00 بمثابة النظام األسا�ضي للمؤسسات السياحية.

الدولي)لإلنشاء) بين)اململكة)املغ بية)والبنك) اتفاق)ق ض)حبر0)
والتعمير.

 )2022 يوليو   29( 1443 29 من ذي الحجة  في  2.22.599 صادر  مرسوم رقم 
وثالثة  أربعمائة  بمبلغ   9402-MA رقم  القرض  اتفاق  على  باملوافقة 
وسبعين مليونا وثالثمائة ألف أورو )473.300.000 أورو(، املبرم بتاريخ 
2022 بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير،  25 يوليو 
5161بخصوص قرض سياسة التنمية لتعزيز الرأسمال البشري باملغرب..... 

الوكالة)املغ بية)ملكافمة)املنش ات.)-)تعيين)حندوب)الحكوحة.

بتعيين   )2022 مارس   4(  1443 شعبان  فاتح  في  2.21.49 صادر  رقم  مرسوم 
 .................... 5162مندوب الحكومة لدى الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات

حعهد)حممد)الأادس)للق اءات)والدراسات)الق آنية):

الأنة)	  ب سم) املاستر) سلك) لولوج) شأنها) في) املتبارى) املقاعد) عدد)

الجاحعية)))8)-3)8).

ذي  24 من  في  صادر   1691.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
في  املتبارى  املقاعد  عدد  بتحديد   )2022 يونيو   24(  1443 القعدة 
شأنها لولوج سلك املاستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات 
 ....................................... 5162القرآنية برسم السنة الجامعية 2023-2022.

الأنة)	  ب سم) اإلجازة) سلك) لولوج) املقبولين) األجانب) املترشحين) عدد)

الجاحعية)))8)-3)8).

ذي  24 من  في  صادر   1694.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
األجانب  املترشحين  عدد  بتحديد   )2022 يونيو   24(  1443 القعدة 
للقراءات  السادس  محمد  بمعهد  اإلجازة  سلك  لولوج  املقبولين 
5162والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2023-2022..................... 
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الأنة)	  ب سم) املاستر) سلك) لولوج) املقبولين) األجانب) املترشحين) عدد)

الجاحعية)))8)-3)8).

ذي  24 من  في  صادر   1695.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
األجانب  املترشحين  عدد  بتحديد   )2022 يونيو   24(  1443 القعدة 
للقراءات  السادس  محمد  بمعهد  املاستر  سلك  لولوج  املقبولين 
5163والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2023-2022..................... 

حعهد)حممد)الأادس)لتكوين)األئمة)وامل شدين)وامل شدات.)-)
عدد)املقاعد)املتبارى)بشأنها)لولوج)التكوين)األسا�سي.

24 من  في  صادر   1696.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
املتبارى  املقاعد  عدد  بتحديد   )2022 يونيو   24(  1443 القعدة  ذي 
األئمة  لتكوين  السادس  بمعهد محمد  األسا�ضي  التكوين  لولوج  بشأنها 
 ............................................................................ 5163واملرشدين واملرشدات.

نصوص)خاصة

إقليم)تازة.)-)نزع)حلكية)ق ع)سرضية.

 )2022   1443 )21 يوليو  21 من ذي الحجة  2.22.435 صادر في  مرسوم رقم 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية بوشفاعة بجماعة 
5164بوشفاعة بإقليم تازة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض. 

إقليم)بني)حالل.)-)نزع)حلكية)ق عة)سرضية.

 )2022   1443 )25 يوليو  25 من ذي الحجة  2.22.434 صادر في  مرسوم رقم 
بمدينة النجد  مدرسة  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   بإعالن 
 ................. 5164بني مالل وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

حدينة)الجديدة.)-)نزع)حلكية)ق عة)سرضية.

 )2022   1443 )25 يوليو  25 من ذي الحجة  2.22.436 صادر في  مرسوم رقم 
بمدينة  السعادة  إعدادية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
 ................. 5165الجديدة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليم)ال حاحنة.)-)ضم)ق عة)سرضية)حن)حلك)الدولة)الخاص)
إلى)حلكها)العموحي.

)25 يوليو 2022(   1443 الحجة  25 من ذي  في  2.22.445 صادر  رقم  مرسوم 
العمومي،  ملكها  إلى  الخاص  الدولة  ملك  من  أرضية  قطعة  بضم 
املمر  أجل حذف  من  الرحامنة  بإقليم  بجماعة سيدي عبد هللا  كائنة 
الحديدي  الخط  من   128.360 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء  رقم 6042 
5166الرابط بين الدار البيضاء ومراكش......................................................... 

-)جمعية) االجتماعية«.) لألعمال) الأليمانية) البميرة) »جمعية)
ذات)حنفعة)عاحة.

)25 يوليو 2022(   1443 الحجة  25 من ذي  في  2.22.552 صادر  رقم  مرسوم 
لألعمال  السليمانية  البحيرة  »جمعية  املسماة  الجمعية  باعتبار 
5167االجتماعية« الكائن مقرها ببنسليمان جمعية ذات منفعة عامة.......... 

املصادقة)على)عمليات)تمديد)سقأا0)تابعة)ألحالك)غابوية.

 )2022 يوليو   25( 1443 25 من ذي الحجة  في  2.22.455 صادر  مرسوم رقم 
الغابوي  للملك  التابع  »عوام«  قسم  تحــديد  عمليات  على  باملصادقة 
 .. 5167املسمى »عوام« والواقع بتراب جماعة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت.

 )2022 يوليو   25( 1443 25 من ذي الحجة  في  2.22.456 صادر  مرسوم رقم 
باملصادقة على عمليات تحــديد قسم »تيزي تاغيالست 2« التابع للملك 
شيكر  جماعتي  بتراب  والواقع  تاغيالست 2«  »تيزي  املسمى  الغابوي 
 ......................................................................... 5168واحادن بإقليم الناضور.

 )2022 يوليو   25( 1443 25 من ذي الحجة  في  2.22.457 صادر  مرسوم رقم 
باملصادقة على عمليات تحــديد أقسام »ودكة ومقطع ودكة« و »فونان« 
املتكون من املقطعين »فونان 1 و فونان 2« و »واد أسنو« املتكون من 
املقطعين »واد أسنو 1 وواد أسنو 2« و »تاالنسيفت« و »واد الساحل« 
الوسطى«  »ورغى  املسمى  الغابوي  للملك  التابعة  بابا«  »كدية  ومقطع 
 ............................ 5168والواقعة بتراب جماعتي ودكة والرتبة بإقليم تاونات.

 )2022 يوليو   25( 1443 25 من ذي الحجة  في  2.22.458 صادر  مرسوم رقم 
باملصادقة على عمليات تحــديد أقسام مضلة وحويط الدليم والرويبات 
 1 ويسالن  مقاطع  من  »املكون  وويسالن   57 والقطعة  كدور  بن  وأوالد 
وتازرت  وتسوفة  و 3«  و 2   1 إينزة  واد  من  »املكون  إينزة  وواد  و 3«  و 2 
»تاسلة  ومقطعي  برمان«  ومقطع  و »برمان  شير  ولوطا  ومطموس 
والواقعة  الوسطى«  »ورغى  املسمى  الغابوي  للملك  التابعة  وبرمان 2« 
5169بتراب جماعتي ودكة والرتبة بإقليم تاونات............................................. 

لجنة)الب اقة)الفنية.)-)تعيين)األعضاء)واملق ر)والكاتب.

في  صادر   1688.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 
لجنة  أعضاء  بتعيين   )2022 يونيو   28(  1443 القعدة  ذي  من   28
 .............................................................. 5170البطاقة الفنية ومقررها وكاتبها.

طلبات) دراسة) لجنة) وسعضاء) رئي8) تعيين) (- الكتاب.) ق اع)
ع وض)املشاريع)امل شحة)للدعم.

في  صادر   1689.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 
15 من ذي القعدة 1443 )15 يونيو 2022( بتعيين رئي8 وأعضاء لجنة 
5171دراسة طلبات عروض املشاريع املرشحة للدعم في قطاع الكتاب.......... 

املعادالت)بين)الشهادات.

في  صادر   1776.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5171بين الشهادات.

في  صادر   1777.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5172بين الشهادات.

في  صادر   1778.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5172بين الشهادات.

في  صادر   1779.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5173بين الشهادات.

في  صادر   1780.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5173بين الشهادات.

في  صادر   1781.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5174بين الشهادات.
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في  صادر   1782.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5174بين الشهادات.

في  صادر   1783.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5175بين الشهادات.

في  صادر   1784.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5175بين الشهادات.

في  صادر   1785.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5176بين الشهادات.

في  صادر   1786.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5176بين الشهادات.

في  صادر   1787.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 
 ......................................................................................... 5177بين الشهادات.

في  صادر   1788.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 

 ......................................................................................... 5177بين الشهادات.

في  صادر   1789.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 

 ......................................................................................... 5178بين الشهادات.

في  صادر   1790.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   29( 1443 القعدة  29 من ذي 

 ......................................................................................... 5178بين الشهادات.

تخ يط)حدود)ال  ق)العاحة.

قرار لرئي8 مجل8 جماعة أوالد صالح  رقم 910.22 صادر في 20 من شعبان 1443 
)23 مارس 2022( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة لتهيئة الطرق 

القطع  وبتعيين  صالح،  أوالد  بجماعة  النصر  تجزئة  ملشروع  املحاذية 

5179األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية.............................. 

اعتماد)لتأويق)البذور)واألغ اس.

 1443 صفر   15 بتاريخ   7024 عدد  الرسمية  بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 

5181)23 سبتمبر 2021(، ............................................................................... 
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نصوص)عاحة

 1003 الحجة) ذي) حن) ((1 في) صادر) ((.((.367 رقم) ح سو0)

 (.8(.6(8 رقم) امل سو0) وتتميم) بتغيير) )1))يوليو)))8)()

لت بيق) ()(889 حاي) ((((  1038 اآلخ ة) جمادى) (3 في) الصادر)

تتعلق) خاصة) إج اءات) بأن) القا�سي) (81.87 رقم) القانون)
باإلقاحات)العقارية)لإلنعاش)الأياحي)وبتغيير)وتتميم)القانون)

رقم)61.88)بمثابة)النظا0)األسا�سي)للمؤسأات)الأياحية.

رئي8 الحكومة،

جمادى  3 في  الصادر   2.08.680 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

اآلخرة 1430 )28 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 01.07 القا�ضي بسن 

وبتغيير  السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق  خاصة  إجراءات 

وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام األسا�ضي للمؤسسات السياحية، 

كما تم تغييره ؛

من  30 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجل8  في  املداولة   وبعد 

ذي  القعدة 1443 )30 يونيو 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

السادسة( )الفقرة   3 و  املواد األولى  التالي أحكام  النحو   تغير على 

من   12 و  والثانية(  األولى  )الفقرتان   11 و   9 و  الثانية(  )الفقرة   8 و 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.680 :

....................... استمارة تسلمها  إعداد طلب  - يجب  األولى.  »املادة 

بدائرة   يوجد  التي  بالسياحة  املكلفة  للوزارة  الخارجية  »املصالح 

»نفوذها مقر شركة التدبير.

الخارجية  املصالح  إلى  بالتسلم   ........................... الطلب  »ويوجه 

»املذكورة أو يودع لديها مقابل وصل، ويرفق الطلب بما يلي :

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

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

»6 - قائمة املستخدمين ومؤهالتهم.

»ب( الوثائق املتعلقة بكل إقامة عقارية لإلنعاش السياحي................

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

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

)الباقي ال تغيير فيه(

 »املادة 3 )الفقرة السادسة(. - يجب على شركة التدبير، عند تولي

املصالح  لدى  املادة  هذه  من  الثالثة  »تدبير........................................... 

نفوذها مقر  بدائرة  التي يوجد  بالسياحة  املكلفة  للوزارة  »الخارجية 

»شركة التدبير، داخل أجل  ............................. السالف الذكر.«

»املادة 8 )الفقرة الثانية(. - وإذا كانت الكفالة ............................... 

التي  بالسياحة  املكلفة  للوزارة  الخارجية  للمصالح  تجديدها  »سنويا 

»يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة التدبير.

»املادة 9. - في حالة توقف نشاط شركة التدبير، ..................... تأمين 

»بناء على إذن من ممثل املصالح الخارجية للوزارة املكلفة بالسياحة 

 ...................... ثالثة  التدبير،  شركة  مقر  نفوذها  بدائرة  يوجد  »التي 

»السجل التجاري.«

 ................... تحويل  إذن  يوجه طلب   - األولى(.  )الفقرة   11 »املادة 

بالسياحة  املكلفة  للوزارة  الخارجية  املصالح  إلى  الفندقية  »اإلقامة 

مرفقا   ................ بواسطة  اإلقامة  مكان  نفوذها  بدائرة  يوجد  »التي 

»بالوثائق التالية :

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

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

»)الفقرة الثانية(. -يسلم اإلذن من لدن السلطة الحكومية املكلفة 

»بالسياحة أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد 

»الترابي إذا كانت اإلقامة .............................................. السالف الذكر.

12. - ألجل تطبيق أحكام ............................ ويرفق الطلب  »املادة 

»بالوثائق التالية :

املشتركين  للمالك  االستثنائي  العام  الجمع  محضر  من  نسخة   -«

»املقرر فيه تحويل اإلقامة إلى إقامة عقارية لإلنعاش السياحي.

»- قائمة بأسماء املالك املشتركين ؛

»- بطاقة تقنية وصفية ملشروع التحويل ؛

»-مجموعة التصاميم املعمارية ...................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

يتمم املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.680 باملادة 12 املكررة 

التالية :

»املادة 12 املكررة. - تطبيقا ألحكام املادتين 20 و 21 من القانون 

بالسياحة  املكلفة  الذكر، تصدر السلطة الحكومية  »01.07 السالف 

»أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي قرار 

»سحب الرخص املمنوحة.«

املادة الثالثة

تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام املادة 4 من املرسوم املشار 

إليه أعاله رقم 2.08.680 :

»املادة 4. - تطبيقا ألحكام املادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف 

»الذكر، تسلم الرخص املؤقتة والنهائية من لدن السلطة الحكومية 

على  الغرض  لهذا  لدنها  من  املفوض  الشخص  أو  بالسياحة  »املكلفة 

»الصعيد الترابي، بعد اإلدالء بالوثائق املذكورة في املادة األولى واملادة 

»الثالثة من هذا املرسوم.«

املادة الرابعة

تنسخ أحكام املادة 5  من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.680 

الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 )28 ماي 2009(.

املادة الخامسة

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى  يسند 

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  والتضامني  االجتماعي 

الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

 1003 الحجة) ذي) حن) ((9 في) صادر) ((.((.599 رقم) ح سو0)

9402-MA(افقة)على)اتفاق)الق ض)رقم  )9))يوليو)))8)()باملو

سورو) سلف) وثالثمائة) حليونا) وسبعين) وثالثة) سربعمائة) بمبلغ)

)073.388.888)سورو(،)املبر0)بتاريخ)5))يوليو)))8))بين)اململكة)

ق ض) بخصوص) والتعمير،) لإلنشاء) الدولي) والبنك) املغ بية)

سياسة)التنمية)لتعزيز)ال سسمال)البش ي)باملغ ب.

رئي8 الحكومة،

الصادر   2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى األولى 1443  

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

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

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402 

)فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، املكلف 

بامليزانية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

أربعمائة وثالثة  بمبلغ   9402-MA القرض رقم  اتفاق  يوافق على 

امللحق  أورو(،   473.300.000( أورو  ألف  وثالثمائة  مليونا  وسبعين 

بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ 25 يوليو 2022 بين اململكة املغربية 

التنمية  سياسة  قرض  بخصوص  والتعمير،  لإلنشاء  الدولي  والبنك 

لتعزيز الرأسمال البشري باملغرب.

املادة الثانية

املكلف  واملالية،  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

بامليزانية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1443 )21 يوليو 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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 ((8(( 1003 )0)حارس) 1.09).))صادر)في)فاتح)شعبان) ح سو0)رقم)

ملكافمة) املغ بية) الوكالة) لدى) الحكوحة) حندوب) بتعيين)

املنش ات.

رئي8 الحكومة،

بناء على القانون رقم 97.12 املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في 

مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 

8 ذي الحجة 1438 )30 أغسط2017 8(، وال سيما املادة 19 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

تعين السيدة اوريد اللة نور الهدى، املتصرفة من الدرجة الثانية، 

مندوبا للحكومة لدى الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1443 )4 مارس 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

في) صادر) (1691.(( رقم) اإلسالحية) والشؤون) األوقاف) لوزي ) ق ار)

عدد) بتمديد) ()(8(( يونيو) ((0(  1003 القعدة) ذي) حن) ((0

حممد) بمعهد) املاستر) سلك) لولوج) شأنها) في) املتبارى) املقاعد)

الأنة) ب سم) الق آنية) والدراسات) للق اءات) الأادس)

الجاحعية)2023-2022.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى

اآلخرة 1434 )2 ماي 2013( بإحداث معهد محمد السادس للقراءات 

والدراسات القرآنية، وال سيما املادة 12 منه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

بمعهد محمد  املاستر  لولوج سلك  في شأنها  املتبارى  املقاعد  يحدد عدد 

السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2023-2022 

كالتالي :

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1443 )24 يونيو 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادر) (1690.(( رقم) اإلسالحية) والشؤون) األوقاف) لوزي ) ق ار)

عدد) بتمديد) ()(8(( يونيو) ((0(  1003 القعدة) ذي) حن) ((0

بمعهد) اإلجازة) سلك) لولوج) املقبولين) األجانب) املترشحين)

الأنة) الق آنية)ب سم) للق اءات)والدراسات) حممد)الأادس)

الجاحعية)2023-2022.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى

اآلخرة 1434 )2 ماي 2013( بإحداث معهد محمد السادس للقراءات 

والدراسات القرآنية، وال سيما املادة 15 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمعهد  اإلجازة  سلك  لولوج  املقبولين  األجانب  املترشحين  عدد  يحدد 

الجامعية  السنة  برسم  القرآنية  والدراسات  للقراءات  السادس  محمد 

2022-2023  كالتالي :

- مقعدان )2( لتخصص القراءات القرآنية ؛

- مقعدان )2( لتخصص الدراسات القرآنية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1443 )24 يونيو 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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في) صادر) (1695.(( رقم) اإلسالحية) والشؤون) األوقاف) لوزي ) ق ار)
عدد) بتمديد) ()(8(( يونيو) ((0(  1003 القعدة) ذي) حن) ((0
بمعهد) املاستر) سلك) لولوج) املقبولين) األجانب) املترشحين)
الأنة) الق آنية)ب سم) للق اءات)والدراسات) حممد)الأادس)

الجاحعية)2023-2022.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى
اآلخرة 1434 )2 ماي 2013( بإحداث معهد محمد السادس للقراءات 

والدراسات القرآنية وال سيما املادة 15 منه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

بمعهد  املاستر  سلك  لولوج  املقبولين  األجانب  املترشحين  عدد  يحدد 
الجامعية  السنة  برسم  القرآنية  والدراسات  للقراءات  السادس  محمد 

2022-2023 كالتالي :

- مقعدان )2( ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛

- مقعدان )2( ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1443 )24 يونيو 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادر) (1696.(( رقم) اإلسالحية) والشؤون) األوقاف) لوزي ) ق ار)

عدد) بتمديد) ()(8(( يونيو) ((0(  1003 القعدة) ذي) حن) ((0

املقاعد)املتبارى)بشأنها)لولوج)التكوين)األسا�سي)بمعهد)حممد)

الأادس)لتكوين)األئمة)وامل شدين)وامل شدات.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من   20 في  الصادر   1.14.103 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

السادس  محمد  معهد  إحداث  شأن  في   )2014 ماي   20( رجب 1435 

لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات، وال سيما املادة 19 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األسا�ضي  التكوين  لولوج  بشأنها  املتبارى  املقاعد  عدد  يحدد 

برسم واملرشدات  واملرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد   بمعهد 

سنة 2023 في مائة وخمسين )150( إماما مرشدا ومائة )100( مرشدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1443 )24 يونيو 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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1003 الحجة) ذي) حن) ((1 في) صادر) ((.((.035 رقم)  ح سو0)
بإحداث) تق�سي) العاحة) املنفعة) سن) بإعالن)  ((8(( ( يوليو) ((1(
إعدادية)بوشفاعة)بجماعة)بوشفاعة)بإقليم)تازة)وبنزع)حلكية)

الق ع)األرضية)الالزحة)لهذا)الغ ض.

رئي8 الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 27 ديسمبر 2017 
إلى 26 فبراير 2018 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية،  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 
الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية بوشفاعة بجماعة 
بوشفاعة بإقليم تازة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطع األرضية غير املحفظة، املبينة 
التصميم  في  أحمر  بلون  حدودها  واملرسومة  أسفله  الجدول  في 

التجزيئي امللحق بأصل هذا املرسوم :

 سرقا0)الق ع

بالتصميم)التجزيئي

سسماء)وعناوين)املالك)املفترضين
حأاحتها)التق يبية)باملتر)امل بع

1386- ورثة محمد جبيلو بن التهامي1

- عبد هللا بن عبد الرحمان جبيلو3

- ورثة محمد بن التهامي جبيلو

الساكنون جميعا بمركز بوشفاعة بإقليم 

تازة

1906

- ورثة أحمد بن علي بن عبد الرحمان  4

جبيلو

- ورثة محمد بن التهامي جبيلو

الساكنون جميعا بمركز بوشفاعة بإقليم 

تازة

1679

- ورثة محمد بن التهامي جبيلو5

الساكنون جميعا بمركز بوشفاعة بإقليم 

تازة

1905

- محمد التوهامي6

- ورثة محمد بن التهامي جبيلو

الساكنون جميعا بمركز بوشفاعة بإقليم 

تازة

2583

محمد صايري9

الساكن بمركز بوشفاعة بإقليم تازة

836

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد 

منهما فيما يخصه.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

1003 الحجة) ذي) حن) ((5 في) صادر) ((.((.030 رقم)  ح سو0)

بتوسيع) تق�سي) العاحة) املنفعة) سن) بإعالن)  ((8(( ( يوليو) ((5(

حدرسة)النجد)بمدينة)بني)حالل)وبنزع)حلكية)الق عة)األرضية)

الالزحة)لهذا)الغ ض.

رئي8 الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

23 يونيو إلى  وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 

غاية 25 أغسط2021 8 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

الداخلية،

نصوص)خاصة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

بمدينة النجد  مدرسة  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

بني مالل.

املادة الثانية

للملك  التابعة  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر،  ما  على  بناء  تنزع 

املسمى »الكدية« موضوع الرسم العقاري عدد 10/30748، مساحتها 

الكائنة بمدينة بني مالل، واملرسومة حدودها بلون أحمر  3438 م2، 

في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم، في ملك السادة والسيدات :

- سعاد شوراد بنت مولود ؛

- السعدية الحجاوي بنت أحمد ؛

- بدر شوراد بن مولود ؛

- راوية شوراد بنت ميلود ؛

- فدوى شوراد بنت مولود ؛

- مولودة برطال بنت املعطي ؛

- فطومةشوراد بنت مولود ؛

- صالح شوراد بن مولود ؛

- عفاف شوراد بن مولود ؛

- مصطفى شوراد بن مولود ؛

- عائشة شوراد بنت صالح ؛

- ايزة شوراد بنت صالح ؛

- الزهرة شوراد بنت صالح ؛

- نعيمة شوراد بنت صالح ؛

- مينة شوراد بنت محمد ؛

- أحمد شوراد بن محمد ؛

- مينة البري�ضي بنت محمد.

الساكنون جميعا بأوالد اضرير، بني مالل.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

1003 الحجة) ذي) حن) ((5 في) صادر) ((.((.036 رقم)  ح سو0)

بإحداث) تق�سي) العاحة) املنفعة) سن) بإعالن)  ((8(( ( يوليو) ((5(

الق عة) حلكية) وبنزع) الجديدة) بمدينة) الأعادة) إعدادية)

األرضية)الالزحة)لهذا)الغ ض.

رئي8 الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 28 أغسط8 

إلى 30 أكتوبر 2019 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية السعادة بمدينة 

الجديدة.

املادة الثانية

للملك  التابعة  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر،  ما  على  بناء  تنزع 

عدد  العقاري  الرسم  موضوع  حليمة«  أوالد  »أرض  املسمى 

08/130894 )مطلب التحفيظ عدد 08/95091 سابقا( مساحتها 909 

هذا  بأصل  امللحق  التصميم  في  أحمر  بلون  حدودها  واملرسومة  م2، 

املرسوم، في ملك السادة والسيدات :
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- شركة بروميبيل ؛

* أصحاب الحقوق العينية والتحمالت العقارية :

1 - حجز تحفظي مقيد بتاريخ 25 يناير 2016 على كافة امللك ضد 

شركة بروميبيل لفائدة :

-الضحاك العربي ؛

- الضحاك بوشعيب ؛

- الضحاك حليمة ؛

- الضحاك نادية ؛

- الضحاك مينة ؛

- الضحاك عبد هللا ؛

- الضحاك السعدية ؛

- الضحاك مبارك ؛

2 - حجز تحفظي مقيد بتاريخ 24 مارس 2017 على كافة امللك ضد 

شركة بروميبيل لفائدة :

-الضحاك العربي ؛

- الضحاك بوشعيب ؛

- الضحاك حليمة ؛

- الضحاك نادية ؛

- الضحاك مينة.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 1003 الحجة) ذي) حن) ((5 في) صادر) ((.((.005 رقم) ح سو0)

)5))يوليو)))8)()بضم)ق عة)سرضية)حن)حلك)الدولة)الخاص)

بإقليم) هللا) عبد) سيدي) بجماعة) كائنة) العموحي،) حلكها) إلى)

عند) قن  ة) وبناء) رقم))680) املم ) حذف) سجل) حن) ال حاحنة)

ن.ك)368.))1)حن)الخط)الحديدي)ال ابط)بين)الدار)البيضاء)

وح اكش.

رئي8 الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(

املتعلق بامللك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير النقل 

واللوجيستيك،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم إلى ملك الدولة العمومي قطعة أرضية مساحتها 1086 مترا 

مربعا متأصلة من مطلب التحفيظ عدد 22/8967 التابع مللك الدولة 

أجل  من  الرحامنة،  بإقليم  عبد هللا  بجماعة سيدي  الكائن  الخاص، 

الخط  من   128.360 ن.ك  عند  قنطرة  وبناء  رقم 6042  املمر  حذف 

الحديدي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش.

بالتصميم  أحمر  بلون  األرضية  القطعة  هذه  رسمت حدود  وقد 

املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ووزير النقل واللوجيستيك كل 

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح. 

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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 1003 الحجة) ذي) حن) ((5 في) صادر) ((.((.55( رقم) ح سو0)
البميرة) »جمعية) املأماة) الجمعية) باعتبار) )5))يوليو)))8)()
ببنأليمان) حق ها) الكائن) االجتماعية«) لألعمال) الأليمانية)

جمعية)ذات)حنفعة)عاحة.

رئي8 الحكومة،

جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الجمعيات،  تأسي8  حق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15( األولى 1378 

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

 1425 28 من ذي  القعدة  2.04.969 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)10 يناير 2005( لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية املسماة »جمعية 

البحيرة السليمانية لألعمال االجتماعية«، الكائن مقرها ببنسليمان، 

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

لألعمال  السليمانية  البحيرة  »جمعية  املسماة  الجمعية  تعتبر 

االجتماعية«، املصرح بها ببنسليمان 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 أربعين مليون )40.000.000( 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 

تاريخ  العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل  بذلك لألمين 

التظاهرة املزمع القيام بها.

املادة الرابعة

 ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ح سو0)رقم)055.)).))صادر)في)5))حن)ذي)الحجة)1003 )5))يوليو)))8)) 

باملصادقة)على)عمليات)تمــديد)قأم)»عوا0«)التابع)للملك)الغابوي)

بإقليم) سيدي)لحأن) جماعة) بتراب) اقع) والو »عوا0«) املأمى)

تاوري ت.

رئي8 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 ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

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

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

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1429 رمضان  من   28 في  الصادر   2.08.479 رقم  املرسوم  وعلى 

الحلفاء  لسهب  التابع  »عوام«  قسم  بتحديد  )29 سبتمبر 2008( 

املسمى »عوام« والواقع بتراب جماعة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بتاوريرت بتاريخ 20 ماي 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الحلفاء  لسهب  التابع  »عوام«  تحــديد قسم  عمليات  على  يصادق 

املسمى »عوام« والواقع بتراب جماعة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

قسم  املدعو  العقار  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

اإلجمالية  مساحته  »عوام«،  املسمى  الحلفاء  لسهب  التابع  »عوام« 

التصميم  في  حدوده  املبينة  سنتيارا،  و 46  آرا  و 38  12459 هكتارا 

املرفق بمحضر التحديد.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 ((8(( 1003 )5))يوليو) 5))حن)ذي)الحجة) في) 056.)).))صادر) ح سو0)رقم)

تاغيالست))«) »تيزي) قأم) تمــديد) عمليات) على) باملصادقة)

اقع) والو تاغيالست))«) »تيزي) املأمى) الغابوي) للملك) التابع)

بتراب)جماعتي)شيك )واحادن)بإقليم)الناضور.

رئي8 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 ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

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

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

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1435 محرم  من   18 في  الصادر   2.13.888 رقم  املرسوم  وعلى 

للملك  التابع  تاغيالست 2«  »تيزي  قسم  بتحــديد  )22 نوفمبر 2013( 

شيكر  جماعتي  بتراب  والواقع  تاغيالست 2«  »تيزي  املسمى  الغابوي 

واحادن بإقليم الناضور ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محضر التحديد النهائي 

املنجز من طرف لجنة التحديد ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بالناضور بتاريخ 24 ماي 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

التابع  تاغيالست 2«  »تيزي  قسم  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

جماعتي  بتراب  والواقع  تاغيالست 2«  »تيزي  املسمى  الغابوي  للملك 

شيكر واحادن بإقليم الناضور.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن امللك الغابوي للدولة العقار املدعو قسم »تيزي 

تاغيالست 2«،  »تيزي  املسمى  الغابوي  للملك  التابع  تاغيالست 2« 

املرفق  التصميم  في  حدوده  املبينة  441 هكتارا،  اإلجمالية  مساحته 

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 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 ((8(( 1003 )5))يوليو) 5))حن)ذي)الحجة) في) 057.)).))صادر) ح سو0)رقم)

باملصادقة)على)عمليات)تمــديد)سقأا0)»ودكة)وحق ع)ودكة«)

و)»فونان«)املتكون)حن)املق عين)»فونان)1)و)فونان))«)و)»واد)

سسنو))«) وواد) سسنو)1) »واد) املق عين) حن) املتكون) سسنو«)

و)»تاالنأيفت«)و)»واد)الأاحل«)وحق ع)»كدية)بابا«)التابعة)

بتراب) اقعة) والو الوس ى«) »ورغى) املأمى) الغابوي) للملك)

جماعتي)ودكة)وال تبة)بإقليم)تاونات.

رئي8 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 ؛
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 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

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

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

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1351 رمضان  من   23 في  الصادر  الوزاري  القرار  وعلى 

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

)فاس( ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد وال سيما محاضر التحديد النهائي 

املنجزة من طرف لجنة التحديد ؛

وعلى الشواهد املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية 

بقرية با محمد بتاريخ 19 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

ودكة«  ومقطع  »ودكة  أقسام  تحــديد  عمليات  على  يصادق 

و »فونان« املتكون من املقطعين »فونان 1 و فونان 2« و »واد أسنو« 

و »تاالنسيفت«  أسنو 2«  وواد  أسنو 1  »واد  املقطعين  من  املتكون 

املسمى  الغابوي  للملك  التابعة  بابا«  »كدية  ومقطع  الساحل«  و »واد 

بإقليم  والرتبة  ودكة  جماعتي  بتراب  والواقعة  الوسطى«  »ورغى 

تاونات.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن امللك الغابوي للدولة العقارات املدعوة أقسام 

»فونان 1  املقطعين  من  املتكون  و »فونان«  ودكة«  ومقطع  »ودكة 

وواد  أسنو 1  »واد  املقطعين  من  املتكون  أسنو«  و »واد  و فونان 2« 

بابا«  »كدية  ومقطع  الساحل«  و »واد  و »تاالنسيفت«  أسنو 2« 

التابعة للملك الغابوي املسمى »ورغى الوسطى«، مساحتها اإلجمالية 

التصاميم  في  حدودها  املبينة  و 60 سنتيارا،  و 27 آرا  4157 هكتارا 

املرفقة بمحاضر 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 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 ((8(( 1003 )5))يوليو) 5))حن)ذي)الحجة) في) )05.)).))صادر) ح سو0)رقم)

باملصادقة)على)عمليات)تمــديد)سقأا0)»حضلة)وحويط)الدليم)

حن) املكون) وويأالن) (57 والق عة) كدور) بن) وسوالد) وال ويبات)

إينزة) واد) حن) »املكون) إينزة) وواد) و)3«) و))) (1 ويأالن) حقاطع)

و)»ب حان) شير) ولوطا) وح موس) وتازرت) وتأوفة) و)3«) و))) (1

للملك) التابعة) وب حان))«) »تاسلة) وحق عي) ب حان«) وحق ع)

جماعتي) بتراب) اقعة) والو الوس ى«) »ورغى) املأمى) الغابوي)

ودكة)وال تبة)بإقليم)تاونات.

رئي8 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 ؛

 1340 رمضان  من   26 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

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

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

بسن ضابط خاص لتحديد أمالك الدولة ؛

 1351 رمضان  من   23 في  الصادر  الوزاري  القرار  وعلى 

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

)فاس( ؛

التحديد  محاضر  وال سيما  التحديد  ملفات  على  االطالع  وبعد 

النهائي املنجزة من طرف لجنة التحديد ؛
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وعلى الشواهد املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية 

بقرية با محمد بتاريخ 19 أبريل 2022 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عمليات تحــديد أقسام مضلة وحويط الدليم والرويبات 

وأوالد بن كدور والقطعة 57 وويسالن »املكون من مقاطع ويسالن 1 

و 2 و 3« وواد إينزة »املكون من واد إينزة 1 و 2 و 3« وتسوفة وتازرت 

»تاسلة  ومقطعي  برمان«  ومقطع  و »برمان  شير  ولوطا  ومطموس 

وبرمان 2« التابعة للملك الغابوي املسمى »ورغى الوسطى« والواقعة 

بتراب جماعتي ودكة والرتبة بإقليم تاونات.

املادة الثانية

املدعوة  العقارات  للدولة  الغابوي  امللك  ضمن  نهائيا  يصنف 

أقسام مضلة وحويط الدليم والرويبات وأوالد بن كدور والقطعة 57 

1 و 2 و 3« وواد إينزة »املكون  وويسالن »املكون من مقاطع ويسالن 

شير  ولوطا  ومطموس  وتازرت  وتسوفة  و 3«  و 2   1 إينزة  واد  من 

و »برمان ومقطع برمان« ومقطعي »تاسلة وبرمان 2« التابعة للملك 

4514 هكتارا  اإلجمالية  الوسطى«، مساحتها  املسمى »ورغى  الغابوي 

و 21 آرا و 50 سنتيارا، املبينة حدودها في التصاميم املرفقة بمحاضر 

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 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

في) صادر) (16((.(( رقم) والتواصل) والثقافة) الشباب) لوزي ) ق ار)

)))حن)ذي)القعدة)1003 ))))يونيو)))8)))بتعيين)سعضاء)لجنة)

الب اقة)الفنية)وحق رها)وكاتبها.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

 1439 صفر   5 في  الصادر   2.17.567 رقم  املرسوم  على  بناء 

وسحب  منح  ومعايير  وآليات  شروط  بتحديد   )2017 أكتوبر   25(

األعمال  وإداريي  لتقنيي  املهنية  والبطاقة  للفنان  املهنية  البطاقة 

الفنية، وال سيما املادة 6 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتكون لجنة البطاقة الفنية من :

املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثال  بنحساين،  محمد  السيد   -

بالثقافة، رئيسا ؛

املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثلة  طلحة،  حنان  السيدة   -

بالتواصل ؛

املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثلة    الشكناوي،  السيد حمزة   -

باملغاربة املقيمين في الخارج.

األعضاء)املعينون)بتشاور)حع)املنظمات)املهنية)املعنية):

- السيد هشام عبقاري، موسيقي ؛

- السيد أحمد العلوي، ملحن موسيقي ؛

- السيد محمد املنصوري اإلدري�ضي، فنان تشكيلي ؛

- السيد املعطي قنديل، تقني سينمائي ؛

- السيد سعيد عامل، ممثل ومخرج ؛

السيد محسن مهتدي، ممثل ومخرج مسرحي ؛

- السيد محمد العنبري، شاعر ومنتج فني.

املادة الثانية

جامو،  عمر  والسيد  كريمة  الحميد  عبد  السيد  من  كل  يعين 

البطاقة  للجنة  كاتب  والثاني  مقرر  األول  الثقافة،  بقطاع  املوظفين 

الفنية.

املادة الثالثة

تحدد مدة انتداب أعضاء لجنة البطاقة الفنية وكذا مقرر وكاتب 

اللجنة املشار إليهم أعاله في سنتي 2022 و 2023.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

حن (15 في) صادر) (16(9.(( رقم) والتواصل) والثقافة) الشباب) لوزي )  ق ار)
ذي)القعدة)1003 )15)يونيو)))8)))بتعيين)رئي8)وسعضاء)لجنة)
ق اع) في) للدعم) امل شحة) املشاريع) ع وض) طلبات) دراسة)

الكتاب.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

واملالية  االقتصاد  ووزير  الثقافة  لوزير  املشترك  القرار  على  بناء 
رقم 1274.14 الصادر في 10 جمادى األولى 1435 )12 مارس 2014( 
بتحديد كيفية دعم الكتاب كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 9 

منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

- السيدة حورية الخملي�ضي، رئيسا ؛

- السيدة عائشة بوحجر، عضوا ؛

- السيد محمد املنصور، عضوا ؛

- السيد مخلض الصغير، عضوا ؛

- السيد عبد هللا هرهار، عضوا ؛

- السيد لحسن خليل، عضوا ؛

- السيد حسن النخلي، عضوا ؛

- السيدة خديجة بوصحيفة، عضوا ؛

- السيد عبد العزيز الزجاري، عضوا ؛

- السيدة حميدة بن يعقوب، عضوا ؛

- السيد يون8 لعلج، عضوا ؛

- السيدة سكينة الطاهري، عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1443 )15 يونيو 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

1776.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: des organisations

– Diplôme de licence professionnelle management des 

organisations, spécialité : collaborateur des activités 

internationales, préparé et délivré au siège de l’Université 

de Valenciennes et du Hainaut Cambresis - Lille - France - 

le 12 décembre 2007,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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1777.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Techniques de commercialisation

– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : 

techniques de commercialisation, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambresis - Institut universitaire de technologie Lille - 

France - le 30 novembre 2006,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

177(.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)
))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Science économique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de la société, science 
économique, préparé et délivré au siège de l’Université 
du Littoral - France - le 22 juillet 2021, assorti du diplôme 
de  master  droit,  économie,  gestion,  mention  :  affaires 
internationales et ingénierie économique, spécialité : 
stratégies d’innovation et dynamiques entrepreuneuriales, 
à finalité professionnelle, préparé et délivré au  siège de 
l’Université du Littoral )membre de la Communauté 
d’université et d’établissements Université Lille Nord de 
France( - France - le 8 mars 2016,

: التدبير الدولي املسلمة من كلية العلوم  وباإلجازة املهنية مسلك 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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1779.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

  Affaires في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: internationales et ingénierie économique

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 
affaires  internationales  et  ingénierie  économique, 
spécialité : stratégies d’innovation et dynamiques 
entrepreuneuriales, à finalité professionnelle, préparé et 
délivré au siège de l’Université du Littoral )membre de la 
Communauté d’université et d’établissements Université 
Lille Nord de France( - France - le 8 mars 2016,

مشفوعة باإلجازة املهنية مسلك : التدبير الدولي املسلمة من كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

17(8.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme d’études approfondies en sciences de gestion, 

délivré par l’Université Montesquieu Bordeaux IV - l’Institut 

d’administration des entreprises - Bordeaux - France - le 

2 octobre 1997,

اقتصاد   : اختيار  االقتصادية،  العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

املؤسسة املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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17(1.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, délivré 
par l’Université Paris 8 )membre de la Communauté 
d’université et d’établissements Université Paris Lumières - 
France - le 7 mai 2019, assorti du diplôme de master 
sciences juridiques, politiques, économiques et de 
gestion,  à  finalité  professionnelle, mention  : marketing, 
spécialité : marketing stratégique et opérationnel, préparé 
et délivré au siège de l’Université Rennes 1 - France - le 
11 février 2009.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

17((.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في املحاسبة :

في  الخبرة  املحاسبة،  في  املنهي  للماجستير  الوطنية  الشهادة   -

 املحاسبة، املجال : إقتصاد وتصرف، املادة : محاسبة، التخصص :

وإدارة  للمحاسبة  العالي  املعهد  من  املسلمة  املحاسبة  في  الخبرة 

 ،2021 نوفمبر   10 بتاريخ  تون8  منوبة  جامعة  املؤسسات، 

التصرف  في  األساسية  لإلجازة  الوطنية  بالشهادة  مشفوعة 

املسلمة  محاسبة   : املادة  وتصرف،  إقتصاد   : املجال  محاسبة، 

 2016 يوليو   15 بتاريخ  تون8  الجامعة،  ونف8  املعهد  نف8  من 

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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17(3.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

droit, préparé et délivré au siège de l’Université Paris 

Dauphine - PSL - France - le 21 octobre 2020, assorti du 

diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit, préparé et délivré au siège de l’Université Paris 1 - 

Panthéon - Sorbonne - France - le 10 octobre 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

17(0.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit

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

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

Limoges )membre de la Comue Université confédérale 

Léonard De Vinci( - France - le 18 mars 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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17(5.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, préparé et 

délivré au siège de CY Cergy Paris Université - France - 

le 23 juin 2020, assorti du diplôme de master de droit, 

économie, gestion, mention  : finance, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Cergy - Pontoise )membre de la 

Communauté d’université et d’établissements Université 

Paris - Seine( - France - le 30 janvier 2017.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

17(6.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences économies تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

: et gestion

– Titulo  oficial  de  doctora  del  programa  de  doctorado 
en economia y gestion empresarial, préparé et délivré 
au siège de la Universidad de Alcala - Espagne - le 
23 novembre  2021,  assorti  du  titulo  oficial  de  master 
universitario en gestion comercial, préparé et délivré au 
siège de la Universidad Rey Juan Carlos - Espagne - le 13 
octobre 2014 et du titulo oficial de diplomada en ciencias 
empresariales, préparé et délivré au siège de la même 
université - le 21 juin 2013,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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17(7.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

االقتصاد :

اإلمارات  جامعة  من  املسلمة  االقتصاد  في  بكالوريوس  درجة   -

الجامعي  العام  في  املتحدة  العربية  اإلمارات   - املتحدة  العربية 

الثانوي للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة   2015-2014 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

17((.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit des affaires تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master droit, économie, gestion, dans le 
domaine droit, économie, gestion, mention : droit des 
affaires, spécialité : banque et finance : droit et régulation 
du  système bancaire  et financier,  à finalité  recherche et 
professionnelle, délivré par l’Université Paris Descartes 
)membre de l’Université Sorbonne Paris Cité( - France - le 
12 octobre 2017,

جامعة  من  املسلمة  االقتصاد  في  بكالوريوس  بدرجة  مشفوعة 

اإلمارات العربية املتحدة - اإلمارات العربية املتحدة في العام الجامعي 

2014 - 2015 وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7115 -)10 محرم 1444 )8 أغسط2022 8(الجريدة الرسمية   517(

17(9.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)
))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Méthodes informatiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: appliquées à la gestion des entreprises

– Diplôme de master sciences, technologies, santé, dans 
le domaine sciences, technologies, santé, mention : 
méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises, préparé et délivré au siège de l’Université 
Paris Descartes )membre de l’Université Sorbonne  Paris 
Cité( - France - le 17 octobre 2017, assorti du diplôme 
de licence sciences technologies, santé, mention : 
mathématiques, informatique, préparé et délivré au siège 
de l’Université Paris 5 - Université Paris Descartes - France - 
le 3 novembre 2014,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

1798.(( رقم) واالبتكار) العلمي) والبمث) العالي) التعليم) لوزي )  ق ار)

))8)()بتمديد) 1003 )9))يونيو) 9))حن)ذي)القعدة) صادر)في)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Degree of master of business administration, préparé et 

délivré au siège the American Public University - USA - 

le 15 mai 2015, assorti du degree of bachelor of science 

finance,  préparé  et  délivré  au  siège  The George Mason 

University - USA - le 19 mai 2012,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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))8)()يق�سي)بتخ يط)حدود) 1003 )3))حارس) )).918)صادر)في)8))حن)شعبان) ق ار)ل ئي8)حجل8)جماعة)سوالد)صالح))رقم)

ال  ق)العاحة)لتهيئة)ال  ق)املحاذية)ملش وع)تجزئة)النص )بجماعة)سوالد)صالح،)وبتعيين)الق ع)األرضية)امل اد)نزع)حلكيتها)

ملا)تأتوجبه)هذه)العملية.

رئي8 مجل8 جماعة أوالد صالح،

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

)7 يوليو 2015( ؛

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

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

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

)17 يونيو 1992( 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 2.82.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املذكور ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.502 الصادر في 28 من رمضان 1436 )15 يوليو 2015( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به 

املوضوعين لتهيئة الجماعة القروية ألوالد صالح بإقليم النواصر وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجل8 جماعة أوالد صالح، خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2019 ؛

وعلى محضر اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2020 ؛

وعلى مقرر مجل8 جماعة أوالد صالح خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2020 املتعلق باملصادقة على الثمن 

املحدد من طرف اللجنة إلدارية للتقييم ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 17 نوفمبر 2021 إلى 17 يناير 2022 بمكاتب جماعة أوالد صالح ؛

وعلى الرأي الذي أبدته الوكالة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 10 سبتمبر 2020 ؛

وبعد استشارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تخطط حدود الطرق العامة لتهيئة الطرق املحاذية ملشروع تجزئة النصر »تمديد« بجماعة أوالد صالح، املشار إليها في تصميم 

.OS154 و OS103 : التهيئة بالرمز

املادة الثانية

تعين بناء على ما ذكر القطع األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها 

بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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سرقا0)الق ع)األرضية)في)
التصميم)-)سسماؤها

ح اجعها)العقارية
 حأاحاتها
باملتر)امل بع
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد صالح في 20 من شعبان 1443 )23 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد هللا شاطر.

استدراك)خ إ)وقع)بالج يدة)ال سمية)عدد)0)78)بتاريخ)15)صف )1003 )3))سبتمبر)1)8)(،))الصفمة)رقم)8)69)

 1003 حم 0) (( صادر في) (((16.(1 رقـم) والغابات) واملياه) الق وية) والتنمية) البم ي) والصيد) الفالحة) لوزي ) ق ار)

وال حان) والتين) للزيتون) املعتمدة) ( األغ اس) لتأويق) (»GHITA(TRAVAUX«(ش كة 1)8)) باعتماد) سغأ 8) (11(

والتفاحيات)والبذور)واألغ اس)املعتمدة)للورديات)ذات)النواة)والشتائل)النموذجية)لألركان.

في العنوان واملادة األولى واملادة الثالثة :

»GHITA TRAVAUX« بدال)حن):)شركة

»GHITAHA-TRAVAUX« يق س):)شركة


