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نصأص)عامة

رقاية)يبج3يء)يملع3ضين)لغباأ)يلح3ي3)يلصخ3ي.

)2022 سبتمبر   16(  1444 صفر  من   19 في  صادر   2.21.501 رقم   مرسوم 

6464في شأن وقاية األجراء املعرضين لغبار الحرير الصخري......................... 

حماية)يلعما )ضد)يملخاط3)يلناجمة)عن)يلبنزين.

)2022 سبتمبر   16(  1444 صفر  من   19 في  صادر   2.21.502 رقم   مرسوم 

جمادى من   25 بتاريخ   2.08.528 رقم  املرسوم  وتتميم   بتغيير 

املخاطر  ضد  العمال  بحماية  املتعلق   )2009 ماي   21(  1430 األولى 

باملائة من   1 البنزين  فيها نسبة  تفوق  التي  البنزين واملواد  الناجمة عن 

6468الحجم...................................................................................................... 

مدرنة)يلسير)على)يلط3ق.

 )2022 1444 )6 سبتمبر  9 صفر  1657.22 صادر في  قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 

في  الصادر   2711.10 رقم  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 

20 من شوال 1431 )29 سبتمبر 2010( املتعلق بتسجيل املركبات ذات 

 ................................................................................. 6470محرك واملقطورات.

نصأص)خاصة

تعاين)آم3)بالص3ف)رنائب)عنه.

 )2022 سبتمبر   13(  1444 صفر  من   16 في  صادر   2.22.726 رقم  مرسوم 

بتغيير املرسوم رقم 2.22.029 الصادر في 14 من جمادى اآلخرة 1443 

 ................................ 6475)17 يناير 2022( بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.
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إقلام)ب3شاد.)-)نزع)ملكاة)قطعة)وأضاة.

مرسوم رقم 2.22.639 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
منشأة  و ناء  مكرر   4045 رقم  املمر  بحذف  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 
الرابط  الحديدي  الخط  من   48.900 ك  ون.   48.800 ن.ك  بين  فنية 
بين الدار البيضاء ومراكش و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا 
 .......................................... 6475الغرض بجماعة سيدي املكي بإقليم برشيد.

إقلام)يلقناط3ة.)-)نزع)ملكاة)قطعكين)وأضيكين.

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.641 رقم  مرسوم 
بإعالن ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء وتجهيز خزان ومد قنوات لتزويد 
باملاء  القنيطرة  بإقليم  الغرب  ثالثاء  سوق  لجماعة  التابعة  الدواوير 
 ...... 6476الصالح للشرب و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.22.652 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
وربعاء  سوق  مدينة  تزويد  منشآت  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 
بإقليم القنيطرة و نزع  باملاء الصالح للشرب بجماعة بني مالك  الغرب 
 ......................................... 6477ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقلام)تيزنيت.)-)نزع)ملكاة)قطعكين)وأضيكين.

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.644 رقم  مرسوم 
بإعالن ون املنفعة العامة تق�ضي بتوسي  فضاء السوق األسبوعي بمركز 
جماعة تيغمي بإقليم تيزنيت و نزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين 
6477لهذا الغرض............................................................................................. 

عمالة)فاس.)-)نزع)ملكاة)قط )وأضاة.

مرسوم رقم 2.22.645 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
ون املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة رئيسية للتطهير السائل بمنطقة 
طريق إيموزار بجماعة فاس بعمالة فاس و نزع ملكية القط  األرضية 
6478الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إقلام)تاأردينت.)-)نزع)ملكاة)قطعة)وأضاة.

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.651 رقم  مرسوم 
باملاء  وكادير  مدينة  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون  بإعالن 
الشروب انطالقا من قناة الري امان سوس بجماعة مشرع العين بإقليم 
 ................ 6487تارودانت و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

عمالة)يملحمدية.)-)نزع)ملكاة)قطعة)وأضاة.

مرسوم رقم 2.22.653 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
املجاورة  والدواوير  يخلف  بني  مركز  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 
األرضية  القطعة  ملكية  و نزع  املحمدية  بعمالة  للشرب  الصالح  باملاء 
6488الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إقلام)يلدأيأش.)-)نزع)ملكاة)قطعة)وأضاة.

مرسوم رقم 2.22.655 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
املاء  من  زهرة  عين  لجماعة  اإلنتاج  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 
الصالح للشرب انطالقا من قناة الجر الجهوية مليضار بإقليم الدريوش 
 ................................ 6488و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مكناس.)-)نزع)ملكاة)قطعة)وأضاة.

مرسوم رقم 2.22.656 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 
باملاء  منصور  و ني  الدويرة  دواوير  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 
 ...... 6489الصالح للشرب و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقلام)يلناضأأ.)-)نزع)ملكاة)قطعكين)وأضيكين.

مرسوم رقم 2.22.661 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 

ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء ملعب بلدي بجماعة بني ونصار بإقليم 

 ................. 6490الناضور و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.22.662 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 

ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء قاعة مغطاة ومرافق رياضية تابعة لها 

بجماعة بني ونصار بإقليم الناضور و نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 

6490لهذا الغرض............................................................................................. 

إقلام)تطأين.)-)نزع)ملكاة)قطعكين)وأضيكين.

مرسوم رقم 2.22.671 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 

بحي  »القرطبي«  التأهيلية  الثانوية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون 

القطعتين  بإقليم تطوان و نزع ملكية  العروسة بجماعة تطوان  حجار 

 ........................................................... 6491األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

يفقة)على)تصامام)رونظمة)يلتهائة. يملأ

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.665 رقم  مرسوم 

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

ذلك  في  ون  و اإلعالن  الجديدة  بإقليم  رحمون  ووالد  بجماعة  الدخلة 

6493منفعة عامة............................................................................................. 

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.666 رقم  مرسوم 

لتهيئة  املوضوعة  بهما  املتعلقين  والنظامين  التصميمين  على  باملوافقة 

و اإلعالن  آسفي  بإقليم  الكرعاني  بجماعة  والحدادة  الكرعاني  مركزي 

 .......................................................................... 6494ون في ذلك منفعة عامة.

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.667 رقم  مرسوم 

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

جمعة الحوزية بجماعة ووالد رحمون بإقليم الجديدة و اإلعالن ون في 

6494ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

إقلام)خناف3ة.)-)إعالن)يملنفعة)يلعامة.

مرسوم رقم 2.22.669 صادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بإعالن 

ون املنفعة العامة تق�ضي بتوسي  وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 7306 

 ............................ 6495من ن.ك 000+42 إلى ن.ك 100+43 بإقليم خنيفرة.

يملعادالت)بين)يلشهاديت.

في  صادر   1824.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   30( 1443 القعدة  30 من ذي 

 ......................................................................................... 6495بين الشهادات.

في  2334.22 صادر  رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 وغسطس   30(  1444 صفر   2

6496الشهادات................................................................................................. 

في  2335.22 صادر  رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 وغسطس   30(  1444 صفر   2

6496الشهادات................................................................................................. 

في  2336.22 صادر  رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 وغسطس   30(  1444 صفر   2

6497الشهادات................................................................................................. 
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تفأيض)يإلمضاء)ريملصادقة)على)يلصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2372.22 صادر في 2 صفر 1444 )30 وغسطس 2022( بتفويض 

6497اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 

رقم 2395.22 صادر في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022( بتغيير القرار 

رقم 2908.21 الصادر في 21 من ر ي  األول 1443 )28 وكتو ر 2021( 

 ........................................ 6498بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 2404.22 صادر في 11 من صفر 1444 

6501)8 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء......................................................... 

تفأيض)يلسلطة.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 )2022 سبتمبر   9(  1444 صفر  من   12 فـــــي  صــــادر   2403.22 رقم 

 . 6502بتفويض السلطة إلى املمثلين الجهويين واإلقليميين لقطاع السياحة.

إقلام)ج3ساف.)-)يلكخلي)عن)ملكاة)وغ3يس)رمنشآت)سطحاة.

 1444 محرم  من   26 في  صادر   2288.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 

)24 وغسطس 2022( بالتخلي عن ملكية األغراس واملنشآت السطحية 

6502الالزمة لبناء سد تاركة ووما�ضي )الحقينة( بإقليم جرسيف.................. 

إقلام)رأزيزيت.)-)إق3يأ)مخطط)تنماة)يلككلة)يلعم3يناة)يلق3رية)
مل3تز))ويت)بن)حدر.

قرار لوالـي جهـة درعة - تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 2204.22 صادر 
في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022( باملوافقة على قرار عامل 
إقليم ورزازات بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز ويت 
 .................................................................... 6504بن حدو بجماعة ويت زينب.

جماعة)وكادي3.)-)تخطاط)حدرد)يلط3ق)يلعامة.

قرار لرئيس مجلس جماعة وكادير رقم 777.22 صادر في 26 من شوال 1443 
)27 ماي 2022( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق 
شارع العيون بجماعة وكادير، و تعيين القط  األرضية املراد نزع ملكيتها 
6504ملا تستوجبه هذه العملية........................................................................ 

جماعة)ويت)ملأ .)-)دأيسة)تصمام)يلتهائة.

قرار لرئيس مجلس جماعة ويت ملول رقم 2385.22 صادر في 10 محرم 1444 
جماعة تهيئة  تصميم  بدراسة  بالقيام  يتعلق   )2022 وغسطس   8( 
 ................................................................................................ 6506ويت ملول.

يملحكمة)يلدسكأأية

 ........... 6507قرار رقم 198.22 م.إ صادر في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(
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م3سأم)أقم)6.536).))صادأ)في)69)من)صف3)   6 )66)سبكمبر)))3)) 
في)شأن)رقاية)يبج3يء)يملع3ضين)لغباأ)يلح3ي3)يلصخ3ي

رئيس الحكومة،

الصادر  الشغل،  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  على  بناء 
 1424 من رجب   14 بتاريخ   1.03.194 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)11 سبتمبر 2003( وال سيما املادة 287 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 27 من محرم 1444 
)25 وغسطس 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

باملبادئ  املتعلقة  والخاصة  العامة  التطبيقية  التدابير  إلى  إضافة 
إليه  املشار  القانون  من   291 إلى   281 من  املواد  في  عليها  املنصوص 
يجب  منه،    292 املادة  بأحكام  عمال  واملحددة   ،65.99 رقم  وعاله 
على املؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض األجراء لغبار الحرير 
التي  التجهيزات  وو  املنشآت  الصخري، وال سيما منها مؤسسات هدم 
هذا  في  الواردة  الوقائية  بالتدابير  تتقيد  ون  الغبار،  هذا  على  تحتوي 

املرسوم.

املادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا املرسوم :

التي  املعدنية  للسليكات  الليفي  الشكل   : يلصخ3ي«  »يلح3ي3)  •
السر نتينية،  املجموعة  من  للصخور  املكونة  املعادن  إلى  تنتمي 
األبيض(،  الصخري  )الحرير   )Chrysotile( الكريسوتيل  ومنها 
 ،)Actinolite( األكتينوليت  ومنها  األمفيبولية،  املجموعة  ومن 
واألنثوفيليت  البني(  الصخري  )الحرير   )Amosite( واألموزيت 
)الحرير   )Crocidolite( والكروسيدوليت   ،  )Anthophylite(
الصخري األزرق(، والتريموليت )Tremolite( وو وي خليط يحتوي 

على واحدة وو وكثر من هذه املواد ؛

في  العالقة  الصخري  الحرير  : جزيئات  يلصخ3ي«  يلح3ي3) »غباأ)  •
الجو وو جزيئات الحرير الصخري املستقرة التي يمكن ون تصبح 

عالقة في الجو في وماكن العمل؛

الحرير  ولياف   : لالسكنشاق«  يلقابلة) يلصخ3ي) يلح3ي3) »ولااف)  •
الصخري التي يقل قطرها عن 3 ميكرومتر )3/1000 ميلمتر( وتزيد 

نسبة طولها إلى قطرها عن 3/1.

ال تؤخذ في االعتبار لقياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري 
طولها يتجاوز  التي  األلياف  إال  ودناه،   12 املادة  في  عليه   املنصوص 

5 ميكرومتر.

املادة 3

وشغال  في  عليها  املحتوية  املنتجات  وو  األمفيبوليا  استخدام  يمن  
صن  وتحويل املنتجات املركبة وساسا من الحرير الصخري.

املادة 4

يمن  استخدام الحرير الصخري بجمي  وشكاله في وشغال الرش 
بالحرير الصخري.

املادة 5

مكان  في  الصخري  الحرير  لغبار  التعرض  قيمة  متوسط  يحدد 
و الصحة  بالشغل  املكلفة  الحكومية  للسلطات  بقرار مشترك  العمل 

و الصناعة و بالبيئة.

املادة 6

يتعرض  التي  العمل  وماكن  في جمي   يتخذ،  ون  املشغل  على  يجب 
فيها األجراء لغبار الحرير الصخري، التدابير املالئمة ملن  تطاير غبار 

الحرير الصخري في الجو ومراقبته.

قيمة  احترام متوسط  يتأكد من  ون  عليه، بصفة خاصة،  ويجب 
التعرض املنصوص عليه في املادة 5 وعاله.

املادة 7

عندما تكون التدابير املتخذة تطبيقا للمادة 6 السابقة غير كفيلة 
في  الجو  في  الصخري  الحرير  لغبار  التعرض  مستوى  على  باإلبقاء 
حدود متوسط قيمة التعرض املنصوص عليه في املادة 5 وعاله، يجب 

على املشغل :

الشروط  تداركه وفق  التجاوز ويعمل على  ون يحدد وسباب هذا   •
املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 22 ودناه؛

•  ون يقوم، دون تحميل األجراء وية مصاريف، بتزويدهم بمعدات 
باملالبس  االقتضاء،  وعند  املالئمة،  الشخصية  الواقية  التنفس 
الواقية الخاصة ويتكفل بصيانتها ويقوم باستبدالها عند الضرورة.

املادة 8

تتخذ  ون  وعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املؤسسات  على  يجب 
جمي  التدابير الضرورية للتخلص من النفايات املحتوية على الحرير 
الصخري دون ون يشكل ذلك خطرا على صحة األجراء املعرضين لها.

املادة 9

بغبار  للتلوث  عرضة  الشخصية  األجراء  مالبس  تكون  عندما 
بدون  تصرفهم  رهن  يض   ون  املشغل  على  يجب  الصخري،  الحرير 

مقابل، مالبس عمل مناسبة.

نصأص)عامة
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واملالبس  العمل  مالبس  تنظيف  عن  مسؤوال  املشغل  ويكون 
وعن  الشخصية  الواقية  التنفس  معدات  وكذا  الخاصة  الواقية 

صيانتها وتخزينها.

ويجب على املشغل، فيما يتعلق باألشغال املنجزة داخل األماكن 
املعنيين،  األجراء  يزود  ون  الصخري،  الحرير  بغبار  التلوث  الكثيرة 
دون مقابل، بمالبس خاصة يتولى كذلك تنظيفها وصيانتها وتخزينها.

يجب على األجير ون يرتدي في وماكن العمل التي يتعرض فيها لغبار 
الحرير الصخري التجهيزات واملالبس الضرورية التي يضعها املشغل 
رهن تصرفه من وجل حمايته. ويتخذ املشغل التدابير الالزمة لضمان 

تطبيق هذا اإلجراء.

العمل  وماكن  إلى خارج  يأخذوا  وو  يرتدوا  ون  األجراء  على  يحظر 
الالزمة  التدابير  الواقية، ويتخذ املشغل  امللوثة والتجهيزات  املالبس 

لضمان التقيد بهذا الحظر.

املادة 10

يجب ون يتولى تنظيف مالبس العمل امللوثة بغبار الحرير الصخري 
وجراء مكونون خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على املشغل في منشآت 
تنظيف املالبس امللوثة بالحرير الصخري ون يعمل على تكوين األجراء 
فيما يتعلق باالحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي تطاير غبار الحرير 

الصخري عند مناولة هذه املالبس.

ويجب ون تتم عملية التنظيف بكيفية تحول، قدر اإلمكان، دون 
ونقلها  املالبس  مناولة  وثناء  في  الجو  في  الصخري  الحرير  تطاير غبار 
وغسلها. ويجب التقيد بمتوسط قيمة التعرض املشار إليه في املادة 5 

وعاله.

عازلة  وكياس  وو  ووعية  في  امللوثة  املالبس  تنقل  ون  يجب  كما 
: » مادة خطيرة  التالي  البيان  ومقاومة لغبار الحرير الصخري تحمل 

تحتوي على الحرير الصخري«.

املادة 11

يض  املشغل رهن تصرف األجراء خزانات مزدوجة غير متصلة، 
تمن  تلوث املالبس العادية بمالبس العمل امللوثة.

الصخري  للحرير  املعرضين  األجراء  تصرف  رهن  كذلك  ويض  
تجهيزات االغتسال وو االستحمام تبعا ملا يقتضيه األمر باعتبار درجة 

تلوث وماكن العمل.

املادة 12

الصخري  الحرير  غبار  تركيز  قياس درجات  مراقبة  إجراء  يجب 
في الجو داخل وماكن العمل عن طريق العد باملجهر البصري  العالق 
الحكومية  للسلطة  بقرار  تعين  مختبرات  قبل  من  األطوار  بتعاكس 

املكلفة بالشغل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

يتخذ قرار التعيين بعد استطالع روي لجنة تتألف من ممثل عن 
السلطات  عن  وممثلين  رئيسا  بالشغل  املكلفة  الحكومية  السلطة 

الحكومية واملؤسسات املعنية بمجال اختصاص اللجنة.

يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية 
املكلفة بالشغل.

قطاع  كل  اجتماعاتها،  لحضور  يدعو  ون  اللجنة  لرئيس  يمكن 
يرى  شخص  وكل  اللجنة،  اختصاص  بمجال  معنية  هيئة  وو  وزاري 

فائدة في حضوره.

املادة 13

يتعين على املسؤول القانوني للمختبر وو املختبرات املؤهلة الراغبة 
املراقبة  إجراء  وجل  من  التعيين  تجديد  وو  التعيين  على  الحصول  في 
املشار إليها في املادة 12وعاله وو من ينوب عنه، ون يوجه، إلى السلطة 
الحكومية املكلفة بالشغل، طلبا في املوضوع مؤرخا ومختوما وموقعا 
عليه، مرفوقا بملف يتضمن الوثائق املحددة بقرار للسلطة الحكومية 

املذكورة.  

املادة 14

تقوم اللجنة املذكورة في املادة 12 وعاله، بدراسة طلبات التعيين 
وتجديد التعيين التي تعرض عليها من قبل السلطة الحكومية املكلفة 

بالشغل.

 تبدي اللجنة اقتراحها للسلطة الحكومية املكلفة بالشغل بخصوص
الطلبات املعروضة عليها.

ولهذه الغاية، تتأكد اللجنة من استيفاء امللفات للشروط املطلو ة، 
وتقوم، عند االقتضاء، بجرد املعلومات التكميلية الضرورية.

كما يمكن للجنة ون تقوم عند الضرورة :

- بإجراء مقابلة م  األشخاص املقترحين من طرف املختبرات للقيام 
بمراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو 

داخل وماكن العمل ؛

إلى مقر املختبرات املعنية من وجل االطالع  - بتنظيم زيارة ميدانية 
على املوارد البشرية واإلمكانيات التقنية التي تتوفر عليها. 

ويعهد لهذه اللجنة كذلك باملهام التالية :

السلطة  لدن  من  عليها  تحال  التي  الشكايات  بشأن  الروي  إبداء   -
سبق  التي  املختبرات  ضد  واملقدمة  بالشغل  املكلفة  الحكومية 

تعيينها ؛

- إبداء الروي بشأن تغيير قائمة وسماء األشخاص املكلفين بإجراء 
املراقبة خالل مدة التعيين ؛

- إبداء الروي بشأن سحب التعيين.
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املادة 15

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  التعيين،  تجديد  وو  التعيين  يتم 

بالشغل ملدة ثالث )3( سنوات. 

ويمكن سحب التعيين في وي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية 

املكلفة بالشغل بعد استطالع روي اللجنة املشار إليها في املادة 12وعاله.

املادة 16

ال يمكن للمختبرات املعينة ون تقوم، خالل فترة تعيينها، بأي تغيير، 

بإجراء  املكلفين  األشخاص  وسماء  قائمة  في  األسباب،  من  سبب  ألي 

املراقبة، إال بعد موافقة السلطة الحكومية املكلفة بالشغل على طلب 

مؤرخ ومختوم وموق  عليه يوجهه، في املوضوع، املسؤول القانوني 

للمختبر املعني وو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل.

وفي هذه الحالة، تمنح املوافقة بقرار للسلطة الحكومية املذكورة 

للمدة املتبقية من مدة التعيين.

يرفق الطلب بالوثائق املحددة بقرار للسلطة الحكومية املذكورة.

املادة 17

يتعين على املختبرات املعينة التقيد، خالل فترة تعيينها، بتعريفة 

األتعاب املرفقة بطلب التعيين وو تجديد التعيين.

وال يمكن تغيير هذه التعريفة إال بعد موافقة السلطة الحكومية 

في  يوجهه،  عليه  وموق   ومختوم  مؤرخ  طلب  على  بالشغل  املكلفة 

إلى  عنه  ينوب  من  وو  املعني  للمختبر  القانوني  املسؤول  املوضوع، 

السلطة الحكومية املكلفة بالشغل.

يرفق الطلب بتعريفة األتعاب الجديدة التي يحددها املختبر مقابل 

قيامه بعمليات املراقبة.

املادة 18

بمكتب  وعاله  و17  و16   13 املواد  في  إليها  املشار  الطلبات  تودع 

لصاحب  يسلم  إيداع  وصل  مقابل  الشغل،  ملديرية  التاب   الضبط 

 55.19 رقم  القانون  من   10 املادة  في  املحددة  الكيفيات  وفق  الطلب 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.

املادة 19

13 و16 وعاله والبت  في املادتين  إليها  تتم معالجة الطلبات املشار 

 17 املادة  في  إليها  60 يوما وفي الطلبات املشار  فيها داخل وجل وقصاه 

وعاله داخل وجل وقصاه 30 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع امللف 

طريق  عن  إما  املتخذ  بالقرار  املعنية  املختبرات  إبالغ  ويتم  كامال. 

التسليم يدا بيد مقابل وصل وو عن طريق البريد املضمون م  اإلشعار 

بالتوصل.

يتم، في حالة رفض الطلب، إخبار املختبرات املعنية بمبررات قرار 

الرفض.

املادة 20

يتعين على املختبر وو املختبرات املؤهلة ون تخبر، خالل فترة تعيينها، 

السلطة الحكومية املكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة املسيرين 

ووعضاء اإلدارة.

املادة  21

يتعين على األشخاص املكلفين بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز 

وعلى  العمل.  وماكن  داخل  الجو  في  العالق  الصخري  الحرير  غبار 

مسيري الهيئة املعينة، وعند االقتضاء، وعضاء إدارتها، التقيد بالسر 

املنهي.

ويمن  على هؤالء األشخاص القيام بكل ما من شأنه ون يتعارض 

م  واجبهم املنهي ومسؤوليتهم في وداء مهامهم، وال سيما :

هذا  ملقتضيات  الخاضعة  باملقاوالت  نوعه،  كان  كيفما  االرتباط   -

املرسوم ؛

- تلقي عمولة من املقاوالت الخاضعة للمراقبة.

املادة 22

12 وعاله بوتيرة مرة كل ثالثة  يجرى القياس املشار إليه في املادة 

وشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا :

• لم يطرو وي تغيير جوهري على ظروف العمل ؛

قيمة  متوسط  نصف  السابقة  الثالثة  القياسات  تتجاوز  لم   •

التعرض املنصوص عليه في املادة 5 وعاله.

ويجب ون يجرى في الحال قياس جديد على إثر كل تجاوز ملتوسط 

قيمة التعرض. وإذا تأكد التجاوز، وجب وقف العمل في مراكز العمل 

املعنية إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتدارك الوضعية.

املادة 23

في  وعاله   12 املادة  في  إليه  املشار  القياس  بيانات  تضمن  ون  يجب 

سجل يعده ويمسكه املشغل. ويجب ون يكون هذا السجل في متناول 

األجراء املعنيين وممثليهم و األعوان املكلفين بتفتيش الشغل.

في  عليه  املنصوص  بالسجل  املعنية  املنشآت  تحتفظ  ون  ويجب 

الفقرة السابقة طوال مدة 40 سنة.

السجل  يرسل  ون  يجب  نشاطها،  عن  املنشأة  توقف  حالة  وفي 

املذكور إلى مصالح مفتشية الشغل املختصة.
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املادة 24

يجب على كل مختبر معين إلجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار 

الحرير الصخري، ون يوجه إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل قبل 

خاص بوجه  يتضمن  النشاط  عن  تقريرا  سنة،  كل  من  ديسمبر   31 

ما يلي :

•  قائمة املؤسسات املراقبة؛

•  عدد عمليات املراقبة املنجزة؛

واالستنتاجات  التوصيات  وكذا  املذكورة  املراقبة  عمليات  نتائج    •

والتعاليق املقدمة.

املديرين  إلى  واحد  آن  في  املذكور  النشاط  تقرير  يوجه  ون  ويجب 

الجهويين واإلقليميين للشغل املعنيين.

املادة 25

يخض  جمي  األجراء املعينين للقيام بعمل يعرضهم لغبار الحرير 

الصخري ملراقبة طبية خاصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.

ويجب ون تتمثل املراقبة املذكورة على األقل في التدبيرين التاليين :

نموذجي  تصوير  على  يشتمل  بالعمل  االلتحاق  قبل  طبي  • فحص 

للرئتين باألشعة وقياس التنفس؛

• فحص طبي دوري كل ستة وشهر.

نفقة  على  تجرى  التي  املذكورة  الفحوص  تستكمل  ون  ويمكن 

املشغل بفحوص وخرى يعتبر طبيب الشغل القيام بها ضروريا.

املادة 26

خطر  على  ينطوي  نشاط  كل  يخص  فيما  يلي  بما  املشغل  يلزم 

تعرض األجراء لغبار الحرير الصخري :

• ون يوفر لألجراء املعنيين تكوينا حول ممارسات العمل السليمة؛

• ون يزودهم بمعلومات مالئمة تتعلق باملخاطر الصحية املحتملة 

الناجمة عن التعرض لغبار الحرير الصخري ؛

• ون يطلعهم على متوسط قيمة التعرض القانوني وعلى نتائج مراقبة 

وماكن العمل وداللتها والحاالت التي وق  فيها تجاوز متوسط قيمة 

التعرض ووسبابه ؛

الصحة  على  املحافظة  بتدابير  املتعلقة  بالتعليمات  يخبرهم  ون   •

والتدابير الواجب اتخاذها فيما يخص ارتداء واستخدام التجهيزات 

واملالبس الواقية ؛

• ون يعلق إعالنا يتضمن بيان وخطار الحرير الصخري واالحتياطات 

الواجب اتخاذها من وجل استخدام آمن له.

املادة 27

الحرير  لغبار  املعرضين  األجراء  يقيد  ون  املشغل  على  يجب 

الصخري في سجل خاص يتضمن على الخصوص ما يلي :

• طبيعة النشاط ومدته ؛

• التعرض لغبار الحرير الصخري )طبيعة األلياف وتركيزها( ؛

• تاريخ ومدة التغيب بسبب املرض ؛

• تواريخ الشهادات املدلى بها لتبرير الغيابات املذكورة ووسماء األطباء 

الذين سلموها.

املكلفين  األعوان  تصرف  رهن  املذكور  السجل  يوض   ون  ويجب 

بتفتيش الشغل.

املادة 28

 1421 شوال  من   28 في  الصادر   2.98.975 رقم  املرسوم  ينسخ 

الحرير  لغبار  املعرضين  العمال  وقاية  شأن  في   )2001 يناير   23(

الصخري كما وق  تغييره وتتميمه.

لغبار  التعرض  قيمة  ملتوسط  املحدد  املشترك  القرار  ون  غير 

ساري  يظل  له،  تطبيقا  املتخذ  العمل،  مكان  في  الصخري  الحرير 

املفعول إلى ون يتم نسخه وو تعويضه. 

املادة 29

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

االقتصادي  اإلدماج  ووزير  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  إلى 

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

وزير االدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري و حسو.
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 م3سأم)أقم))6.53).))صادأ)في)69)من)صف3)   6 )66)سبكمبر)))3))

جمادى من) ((5 بكاأيخ) ((.38.5(8 أقم) يمل3سأم) رتكمام)  بكغاير)

ضد) يلعما ) بحماية) يملكعلق) ()(339 ماي) ((6(  6 (3 يبرلى)

نسبة) فيها) تفأق) يلتي) ريملأيد) يلبنزين) عن) يلناجمة) يملخاط3)

يلبنزين)6)باملائة)من)يلحجم.

رئيس الحكومة،

جمادى  من   25 في  الصادر   2.08.528 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

األولى 1430 )21 ماي 2009( املتعلق بحماية العمال ضد املخاطر الناجمة 

باملائة من الحجم   1 البنزين  البنزين واملواد التي تفوق فيها نسبة  عن 

كما وق  تغييره وتتميمه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 27 من محرم 1444 

)25 وغسطس 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من  األولى(  )الفقرة   6 و   1 املادتين  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير، 

25 من جمادى في  2.08.528 الصادر  إليه وعاله رقم   املرسوم املشار 

األولى 1430 )21 ماي 2009( :

»املادة 1. - إضافة إلى األحكام الواردة في القانون رقم 65.99 بمثابة 

»مدونة الشغل وفي املرسوم املحدد لشروط استعمال املستحضرات 

سالمتهم  تعرض  وو  األجراء  بصحة  الضرر  تلحق  قد  التي  املواد  »وو 

»للخطر، يجب على ............................. الواردة في هذا املرسوم.

»تسري وحكام هذا املرسوم كذلك على األجراء الذين يشتغلون 

»بمنازلهم ويستعملون وو يقومون بمناولة البنزين وو املواد التي تفوق 

»فيها نسبة البنزين 1 باملائة من الحجم وينطبق عليهم التعريف الوارد 

»في املادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.

تركيز  نسبة  مراقبة  إجراء  يجب   - األولى(.  )الفقرة   6 »املادة 

»...........................العمل من قبل مختبرات مؤهلة تعين بقرار للسلطة 

»الحكومية املكلفة بالشغل، بعد استطالع روي اللجنة املنصوص عليها 

»في املادة 6 املكررة مرتين ودناه.«

املادة الثانية

املكررة  و6  مرتين  املكررة  و6  املكررة   6 املواد  مقتضيات  تنسخ 

في الصادر   2.08.528 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  مرات   ثالث 

25 من جمادى األولى 1430 )21 ماي 2009( وتعوض كما يلي :

»املادة 6 املكررة.- يتعين على املسؤول القانوني للمختبر وو املختبرات 

 »املؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين وو تجديد التعيين من وجل

»إجراء املراقبة املشار إليها في املادة 6 وعاله وو من ينوب عنه، ون يوجه 

مؤرخا  املوضوع،  في  طلبا  بالشغل،  املكلفة  الحكومية  السلطة  »إلى 

»ومختوما وموقعا عليه، مرفقا بملف يتضمن الوثائق املحددة بقرار 

»للسلطة الحكومية املذكورة.

وتجديد  التعيين  طلبات  دراسة  تتم  مرتين.-  املكررة   6 »املادة 

»التعيين من قبل لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة 

»بالشغل رئيسا وممثلين عن السلطات الحكومية واملؤسسات املعنية 

»بمجال اختصاص اللجنة.

بالشغل،  املكلفة  الحكومية  للسلطة  اقتراحها  اللجنة  »تبدي 

»بخصوص الطلبات املعروضة عليها.

املطلو ة،  للشروط  امللفات  استيفاء  من  تتأكد  الغاية،  »ولهذه 

»وتقوم عند االقتضاء، بجرد املعلومات التكميلية الضرورية.

»كما يمكن للجنة ون تقوم عند الضرورة :

املختبرات  طرف  من  املقترحين  األشخاص  م   مقابلة  بإجراء   -«

»للقيام بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو وماكن العمل ؛

»- بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر املختبرات املعنية من وجل االطالع 

»على املوارد البشرية واإلمكانيات التقنية التي تتوفر عليها. 

»ويعهد لهذه اللجنة كذلك باملهام التالية :

السلطة  لدن  من  عليها  تحال  التي  الشكايات  بشأن  الروي  إبداء   -«

سبق  التي  املختبرات  ضد  واملقدمة  بالشغل  املكلفة  »الحكومية 

»تعيينها ؛ 

»- إبداء الروي بشأن تغيير قائمة وسماء األشخاص املكلفين بإجراء 

»املراقبة خالل مدة التعيين ؛

»- إبداء الروي بشأن سحب التعيين.

الحكومية  للسلطة  بقرار  سيرها  وكيفيات  اللجنة  تأليف  »يحدد 

»املكلفة بالشغل.

قطاع  كل  اجتماعاتها،  لحضور  يدعو  ون  اللجنة  لرئيس  »يمكن 

يرى  وكل شخص  اللجنة،  اختصاص  بمجال  معنية  هيئة  وو  »وزاري 

»فائدة في حضوره.
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»املادة 6 املكررة ثالث مرات. - يتم التعيين بقرار للسلطة الحكومية 

»املكلفة بالشغل ملدة ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد. 

»ويمكن سحب التعيين في وي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية 

املكررة   6 املادة  في  إليها  املشار  اللجنة  روي  استطالع  بعد  »املذكورة 

»مرتين وعاله.«

املادة الثالثة

من  25 في  الصادر   2.08.528 رقم  الذكر  السالف  املرسوم   يتمم 

مرات ورب   املكررة   6 باملواد   )2009 ماي   21(  1430 األولى   جمادى 

و6 املكررة خمس مرات و6 املكررة ست مرات و6 املكررة سب  مرات 

التالية :

»املادة 6 املكررة ورب  مرات. - ال يمكن للمختبرات املعينة ون تقوم، 

 »خالل فترة تعيينها، بأي تغيير، ألي سبب من األسباب، في قائمة وسماء 

السلطة  موافقة  بعد  إال  املراقبة،  بإجراء  املكلفين  »األشخاص 

املسؤول  يوجهه  املوضوع،  في  طلب  على  بالشغل  املكلفة  »الحكومية 

الحكومية  السلطة  إلى  عنه  ينوب  من  وو  املعني  للمختبر  »القانوني 

»املكلفة بالشغل.

»وفي هذه الحالة، تمنح املوافقة بقرار للسلطة الحكومية املذكورة 

»للمدة املتبقية من مدة التعيين.

»يرفق الطلب بالوثائق املحددة بقرار للسلطة الحكومية املذكورة.

املعينة  املختبرات  على  -يتعين  مرات.  خمس  املكررة   6 »املادة 

»التقيد، خالل فترة تعيينها، بتعريفة األتعاب املرفقة بطلب التعيين 

»وو تجديد التعيين.

»وال يمكن تغيير هذه التعريفة إال بعد موافقة السلطة الحكومية 

»املكلفة بالشغل على طلب في املوضوع، مؤرخ ومختوم وموق  عليه 

»يوجهه املسؤول القانوني للمختبر املعني وو من ينوب عنه إلى السلطة 

»الحكومية املذكورة.

املختبر  يحددها  التي  الجديدة  األتعاب  بتعريفة  الطلب  »يرفق 

»مقابل قيامه بعمليات املراقبة.

»املادة 6 املكررة ست مرات. - تودع الطلبات املشار إليها في املواد 

بمكتب  مرات  خمس  املكررة  و6  مرات  ورب   املكررة  و6  املكررة   6«

لصاحب  يسلم  إيداع  وصل  مقابل  الشغل،  ملديرية  التاب   »الضبط 

 55.19 10 من القانون رقم  »الطلب وفق الكيفيات املحددة في املادة 

»املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.

وقصاه  وجل  داخل  فيها  والبت  املذكورة  الطلبات  معالجة  »وتتم 

املختبرات  إبالغ  ويتم  كامال.  امللف  إيداع  تاريخ  من  ابتداء  »60 يوما 

وصل  مقابل  بيد  يدا  التسليم  طريق  عن  إما  املتخذ  بالقرار  »املعنية 

»وو عن طريق البريد املضمون م  اإلشعار بالتوصل.

بمبررات  املعنية  املختبرات  إخبار  الطلب،  رفض  حالة  في  »يتم، 

»قرار الرفض.

املختبرات  وو  املختبر  على  يتعين   - مرات.  سب   املكررة   6 »املادة 

املكلفة  الحكومية  السلطة  تعيينها،  فترة  خالل  تخبر،  ون  »املعينة 

»بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة املسيرين ووعضاء اإلدارة.

مسيري  وعلى  املراقبة  بإجراء  املكلفين  األشخاص  على  »ويتعين 

»املختبر املعين، وعند االقتضاء، وعضاء إدارته، التقيد بالسر املنهي.

»ويمن  على هؤالء األشخاص القيام بكل ما من شأنه ون يتعارض 

»م  واجبهم املنهي ومسؤوليتهم في وداء مهامهم، وال سيما :

باملقاوالت الخاضعة ملقتضيات هذا  »- االرتباط كيفما كان نوعه، 

»املرسوم ؛

»-  تلقي عمولة من املقاوالت الخاضعة للمراقبة.«

املادة الرابعة

»املستخدمين«  وو  »العمال«  مصطلحي  محل  »األجراء«  مصطلح  يحل 

في  الصادر   2.08.528 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  ومواد  عنوان  في 

25 من جمادى األولى 1430)21 ماي 2009( وفي امللحق به، ماعدا املادة 17 

منه.

املادة الخامسة

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

االقتصادي  اإلدماج  ووزير  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  إلى 

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري و حسو.
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ق3يأ)لأزي3)يلنقل)ريللأجيستاك)أقم))).6657)صادأ)في)9)صف3)   6 

ريلنقل) يلكجهيز) رزي3) ق3يأ) رتكمام) بكغاير) ()(3(( سبكمبر) (6(
أقم)766.63))يلصادأ)في)3))من)شأي )6) 6 )9))سبكمبر)363)) 

يملكعلق)بتسجال)يمل3تبات)ذيت)مح3ك)ريملقطأأيت.

وزير النقل واللوجيستيك،

الطرق  على  السير  بمدونة  املتعلق   52.05 رقم  القانون  على  بناء 
من   26 بتاريخ   1.10.07 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
وال سيما  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2010 فبراير   11( صفر 1431 

املادة 59 منه ؛

 1431 شوال  من   20 في  الصادر   2.10.421 رقم  املرسوم  وعلى 
)29 سبتمبر 2010( بتطبيق وحكام القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة 

السير على الطرق بشأن املركبات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 2711.10 رقم  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
2010( املتعلق بتسجيل  1431 )29 سبتمبر  20 من شوال  الصادر في 

املركبات ذات محرك واملقطورات، كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املواد 45 و46 و47 و48 من 
القرار رقم 2711.10 املشار إليه وعاله :

»املادة 45. - تكوين ملف الطلب

»يودع صاحب الطلب ملفه للحصول على شهادة التسجيل، لدى 
»الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

»ويجب ون يتضمن هذا امللف الوثائق التالية :

»و ( في حالة طلب التسجيل :

 »1 - طلب محرر على ……………………………..........…………………………. 
»بامللحقين رقم 2 و3 بهذا القرار ؛

املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  مسلم  بالتسجيل  إذن   -  2«
»بالشؤون الخارجية وفق النموذج .................. بهذا القرار ؛

- نسخة من بطاقة ......................................................................  3« 
»لألشخاص الذاتيين ؛

»4 - محضر املراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للمراقبة 
»التقنية، بالنسبة للمركبات املستعملة املستوردة من الخارج ؛

»5 - عقد البي  بين البائ  واملشتري مصادق عليه من طرف البعثة 
»الدبلوماسية املعنية والسلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية 

»إذا كانت ................................................................................... لها ؛

»6 - إحدى الوثائق املبينة ودناه حسب الحالة :

من  نسخة   : الخارج  من  مستوردة  مستعملة  ملركبة  بالنسبة   -«
البعثة  طرف  من  عليها  مؤشر  األجنبية،  الرمادية  »البطاقة 

»الدبلوماسية وو ما يماثلها التاب  لها صاحب الطلب ؛

مصادق  شراء  فاتورة   : بالخارج  مقتناة  جديدة  ملركبة  بالنسبة   -«
وول  تاريخ  وكذا  املركبة  توضح خصائص  البائ   من طرف  »عليها 

»شروع في االستخدام ؛

»- بالنسبة ملركبة سبق تسجيلها في السلسلة الدبلوماسية وو املماثلة 
»لها : نسخة من شهادة إرجاع شهادة التسجيل.

»7 - شهادة املطابقة .................................................  باملغرب ؛

 »8 - ترخيص االستفادة من ................................................................
»غير املباشرة وو شهادة التعشير؛

................................................................................... بي   عقد   -  9« 
»ويؤشر على هذا العقد من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون 

»الخارجية ؛

»10 - شهادة رف  اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل، مؤشر 
في  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  »عليها 
بقرض  باملغرب  مقتناة  املركبة  كانت  إذا  القرض،  تصفية  »حالة 

»وو بمرابحة.

»ب( في حالة طلب نقل ملكية املركبات :

 »1 - طلب محرر على ..........................................................................
»بامللحقين رقم 4 و5 بهذا القرار ؛

»2 - نسخة من شهادة إرجاع شهادة التسجيل ؛

)و( من  الفقرة  في  الواردة  2 و3 و4 و8 و9 و10  الوثائق رقم   -  3«
»هذه املادة.

»ج( في حالة طلب تجديد شهادة التسجيل :

»1 - طلب محرر على املطبوع رقم BI وو BII حسب طريقة الشراء 
»املبينين بامللحقين رقم 4 و5 بهذا القرار ؛

الصالحية  سارية  الدبلوماسية  التعريف  بطاقة  من  نسخة   -  2«
»بالنسبة لألشخاص الذاتيين ؛

السلطة  طرف  من  مسلم  التسجيل  شهادة  بتجديد  إذن   -  3«
»الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ؛

»4 - وصل شهادة التسجيل ؛

»5 - شهادة رف  اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل، مؤشر 
في  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  »عليها 
بقرض  باملغرب  مقتناة  املركبة  كانت  إذا  القرض،  تصفية  »حالة 

»وو بمرابحة.
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»د( في حالة طلب نظير شهادة التسجيل :

»1 - طلب محرر على املطبوع رقم BI وو BII حسب طريقة الشراء 
»املبينين بامللحقين رقم 4 و5 بهذا القرار ؛

الصالحية  سارية  الدبلوماسية  التعريف  بطاقة  من  نسخة   -  2«
»بالنسبة لألشخاص الذاتيين ؛

من طرف  التسجيل مسلم  نظير شهادة  على  بالحصول  إذن   -  3«
»السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ؛

»4 - تصريح بالضياع وو بالسرقة مسلم من طرف األمن الوطني 
»وو الدرك امللكي وو السلطات األجنبية املختصة.

»املادة 46. - إرجاع شهادة التسجيل

املنتهية  يماثلها  ما  وو  الدبلوماسية  البعثات  وعضاء  على  »يجب 
طبقا  املسجلة  املركبات  تسجيل  شهادة  إرجاع  باملغرب،  »مهامهم 
»ألحكام هذا الباب، وكذا صفائح التسجيل ذات الصلة، إلى السلطة 

»الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية.

» تقوم السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية بإرسال شهادة 
»التسجيل إلى الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية مشفوعة بشهادة رف  
 »اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل في حالة اقتناء املركبة بقرض 
من  معدة  التسجيل  شهادة  إرجاع  تثبت  شهادة  مقابل  بمرابحة،  »وو 
»طرف الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، تسلمها السلطة الحكومية 

»املكلفة بالشؤون الخارجية إلى املعني باألمر.

»املادة 47. - رقم التسجيل

بالبعثات  الخاصة  املحرك  ذات  املركبات  تسجيل  صفائح  »إن   
الدبلوماسيين........................  و األعوان  يماثلها  ما  وو  »الدبلوماسية 
السلطة  طرف  من  حصريا  تسلم  الهيئات  بهذه  العاملين  »والتقنيين 
يتألف  تسجيل  رقم  وتحمل  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  »الحكومية 

»مما يلي :

املكلفة  الحكومية  السلطة  الصادر عن  بالتسجيل  اإلذن  • سنة   «
وربعة  على  عمودي  بشكل  ورقامها  مكتو ة  الخارجية،  »بالشؤون 

»خطوط.

» • وحد الرموز الحرفية الخمسة التالية مكتو ة بالحروف العر ية 
»والالتينية :

»-  رب د- C M D - رئيس بعثة دبلوماسية ؛

»- ................................................... ؛

»-.................................................... ؛

»- ................................................... ؛

»- م إ ت - P A T -  موظفون ....................الدولية وو الجهوية.

.................................................................بينهما  من  مجموعتين   •  «

الرمز  إلى  األولى  األرقام  مجموعة  وتشير  صغير،  عر�ضي  »خط 

»املخصص للبعثة الدبلوماسية وو القنصلية وو املنظمة الدولية 

الترتيبي  العدد  إلى  الثانية  األرقام  مجموعة  وتشير  الجهوية،  »وو 

»للتسجيل في السلسلة.

 »وتحمل هذه الصفائح .......................................................................

.»MAROC« لفظتي »املغرب« و«

،............................................................... الحرفية  الرموز   »وتكتب 

»بلون وسود براق على خلفية زرقاء فاتحة من مادة عاكسة للضوء.

»املادة 48. - ترتيب رقم التسجيل على صفائح التسجيل

»يمكن ون ترتب ......................................................... وو سطرين :

يحمل  عمودي  مستطيل  إلى  باإلضافة   : واحد  في سطر  »الترتيب 

املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  الصادر  بالتسجيل  اإلذن   »سنة 

مجموعتا  ترتب  الصفيحة،  يمين  وق�ضى  على  الخارجية  »بالشؤون 

....................................................... فوق لفظة  وفقي  في سطر  »األرقام 

»»MAROC« بالالتينية.

»الترتيب في سطرين : باإلضافة إلى مستطيل عمودي يحمل سنة 

بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  الصادر  بالتسجيل  »اإلذن 

 »الخارجية على وق�ضى يمين الصفيحة، يوض  على التوالي ...................

».................................... على الشكل التالي :

)الباقي ال تغيير فيه(

املادة الثانية

ينسخ امللحقان رقم 6 و25 من القرار رقم  2711.10 املشار إليه 

وعاله، ويعوضان بامللحقين رقم 6 و25 املرفقين بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 9 صفر 1444 )6 سبتمبر 2022( .

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

*

*     *
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ملحق)6

رثائق)إثبات)يإلقامة

شهادة  وو  الصالحية  سارية  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  نسخة   : الذاتيين  لألشخاص  بالنسبة 

القيد في السجل التجاري وو نسخة من السجل التجاري، ويجب ون يكون العنوان يدخل ضمن االختصاص الترابي 

للتمثيلية املحلية للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

سارية  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  بنسخ  اإلدالء  يجب  وكثر  وو  بشريكين  يتعلق  األمر  كان  إذا 

الصالحية لكل واحد منهم.

ون  التجاري، ويجب  السجل  وو نسخة من  التجاري  السجل  في  القيد  : شهادة  االعتباريين  بالنسبة لألشخاص 

يكون عنوان مقر الشركة ضمن االختصاص الترابي للتمثيلية املحلية للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

تثبت  إدارية  : شهادة  تعاونيات(  )جمعيات،  تجاري  على سجل  املتوفرين  غير  االعتباريين  لألشخاص  بالنسبة 

عنوان مقر الشخص االعتباري ونسخة من القانون األسا�ضي وو محضر آلخر جم  عام.

بالنسبة للمغار ة املقيمين بالخارج :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية سارية الصالحية تحمل عنوانا بالخارج ؛

- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات املختصة؛

- نسخة من بطاقة اإلقامة بالخارج سارية الصالحية.

واملصرحين  العمل  مقر  عنوان  تحمل  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملين  للعسكريين  بالنسبة 

بعنوان إقامتهم الشخصية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية سارية الصالحية ؛

- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة املختصة ؛

- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.

بالنسبة لألجانب املقيمين باملغرب: نسخة من بطاقة التسجيل سارية الصالحية وو نسخة من وصل إيداع طلب 

هذه البطاقة مرفقة بشهادة اإلقامة سارية الصالحية مسلمة من طرف مصالح األمن الوطني وو الدرك امللكي.

الدبلوماسية سارية  التعريف  باملغرب: نسخة من بطاقة  يماثلها  ما  وو  الدبلوماسية  البعثات  بالنسبة ألعضاء 

الصالحية.

*         *         *
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م3سأم)أقم)6)7.)).))صادأ)في)66)من)صف3)   6 ))6)سبكمبر)))3)) 

بكغاير)يمل3سأم)أقم)9)3.)).))يلصادأ)في) 6)من)جمادى)يآلخ3ة))  6 

)67)يناي3)))3)()بكعاين)آم3)بالص3ف)رنائب)عنه.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.22.029 الصادر في 14 من جمادى

اآلخرة 1443 )17 يناير 2022( بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

 تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه وعاله

رقم 2.22.029 بتاريخ 14 من جمادى اآلخرة 1443 )17 يناير 2022( :

 »املادة الثانية. - إذا تغيب الطبيب الكولونيل ماجور رشيد الصديقي

»وو عاقه عائق ناب عنه اليوتنان كولونيل اإلداري طارق رشقة.«

املادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا   ينشر 

فاتح سبتمبر 2022.

وحرر بالر اط في 16 من صفر 1444 )13 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

نصأص)خاصة

م3سأم)أقم)9)6.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)()بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بحذف)يملم3)أقم)5 3  

مك3أ)ر ناء)منشأة)فناة)بين)ن.ك)8.833 )رن.)ك)8.933 )من)يلخط)يلحديدي)يل3يبط)بين)يلديأ)يلباضاء)رم3يتش)ر نزع)

ملكاة)يلقطعة)يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض)بجماعة)سادي)يملكي)بإقلام)ب3شاد.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة و االحتالل 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 ر ي  األول 1383 )5 وغسطس 1963( املتعلق بإحداث املكتب الوطني 

للسكك الحديدية كما وق  تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 20 وكتو ر إلى 21 ديسمبر 2021 بمكاتب جماعة سيدي املكي بإقليم برشيد ؛

و اقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بحذف املمر رقم 4045 مكرر و ناء منشأة فنية بين ن.ك 48.800 ون. ك 48.900 من الخط 

الحديدي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش بجماعة سيدي املكي بإقليم برشيد.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املثبتة في الجدول وسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/500 

امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

م3سأم)أقم)6 6.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

رمد) خزين) رتجهيز) ببناء) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون) بإعالن)

يلغ3ب) ثالثاء) سأق) لجماعة) يلكابعة) يلدريري3) لتزريد) قنأيت)

يلقطعة) ملكاة) ر نزع) للش3ب) يلصالح) باملاء) يلقناط3ة) بإقلام)

يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  و االحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة سوق 

ثالثاء الغرب من 17 فبراير إلى 18 وبريل 2016 ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

قنوات  ومد  خزان  وتجهيز  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون  يعلن 

لتزويد الدواوير التابعة لجماعة سوق ثالثاء الغرب بإقليم القنيطرة 

باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

 تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض،

التصميم  في  األخضر  باللون  عليها  واملعلم  وسفله  الجدول  في  املبينة 

التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

أقم)

يلقطعة

م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونهم)تذلك
مساحتها

مالحظات

سآأهيلعنأينيإلسم

1

رسم 

عقاري 

عدد 

R/34728

جماعة 

ووالد حماد 

العسلوج

القنيطرة، قيادة  إقليم 

سوق ثالثاء الغرب.

ثالثاء  سوق  جماعة 

الغرب.

004921

املقيد بتاريخ 

 1956/9/29

ممرات عمومية 

تخترق امللك

 مسطرة التحفيظ تتاب  في إسم سعيد طابي بن عمر
جماعة سيدي املكي، بإقليم برشيد.

تذلك
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املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م3سأم)أقم))65.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بكقأية)منشآت)تزريد)مدينة)

مالك) بني) بجماعة) للش3ب) يلصالح) باملاء) يلغ3ب) وأبعاء) سأق)

لهذي) يلالزمة) يبأضاة) يلقطعة) ملكاة) ر نزع) يلقناط3ة) بإقلام)

يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

جماعة  بمكاتب  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 

بني مالك من 13 نوفمبر 2019 إلى 13 يناير 2020 ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بتقوية منشآت تزويد مدينة سوق 

وربعاء الغرب باملاء الصالح للشرب بإقليم القنيطرة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املتواجدة بجماعة بني 

مالك، املبينة في الجدول وسفله واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم 

التجزيئي 1/1 ذي املقياس 1/500 امللحق بأصل هذا املرسوم :

أقم)يلقطعة
م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونهم)تذلك
مساحتها

سآأهيلعنأينيإلسم

1

رسم 

عقاري عدد 

52/5504

الجماعة الساللية 

بوحزيطات

إقليم  مالك،  بني  جماعة   

القنيطرة
001838

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م3سأم)أقم)  6.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يلسأق) فضاء) بكأسا ) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون) بإعالن)

ملكاة) ر نزع) تيزنيت) بإقلام) تاغمي) جماعة) بم3تز) يبسبأعي)

يلقطعكين)يبأضيكين)يلالزمكين)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 وبريل 1983(

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة تيغمي املتخذ خالل اجتماعه 

املنعقد بتاريخ 21 ماي 2019 ؛

إلى   2021 ديسمبر   22 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

22 فبراير 2022 ؛

و اقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

األسبوعي  السوق  فضاء  بتوسي   تق�ضي  العامة  املنفعة  ون  يعلن 

بمركز جماعة تيغمي بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذلك  على  بناء  تنزع 

امللحق  التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودهما  رسمت  كما  الغرض، 

بأصل هذا املرسوم، وعينتا في الجدول التالي :

أقما)يلقطعكان)

بالكصمام

م3يجعهما)

يلعقاأية

يملساحة

باملتر)يمل3ب 
وسماء)رعنارين)يملالك)يملفترضين

عنقة محمد.1492 م2غير محفظة1

ورثة عنقة ابراهيم2984 م2غير محفظة2

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة تيغمي.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة تيغمي، كل واحد منهما فيما 

يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م3سأم)أقم)5 6.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)()بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بإنجاز)قناة)أئيساة)
للكطهير)يلسائل)بمنطقة)ط3يق)إيمأزيأ)بجماعة)فاس)بعمالة)فاس)ر نزع)ملكاة)يلقط )يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.64.394 الصادر في 22 من جمادى األولى 1384 )29 سبتمبر 1964( املتعلق بالوكاالت الجماعية املتمتعة 
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ؛

وبعد االطالع على مقرر املجلس اإلداري للوكالة املستقلة لتوزي  املاء والكهر اء لفاس املتخذ خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 
3 ديسمبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 23 مارس إلى 23 ماي 2022 ؛

و اقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة رئيسية للتطهير السائل بمنطقة طريق إيموزار بجماعة فاس بعمالة فاس.

املادة الثانية

تنزع بناء على ذلك، ملكية القط  األرضية الالزمة لهذا الغرض كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل 
هذا املرسوم وعينت في الجدول التالي :
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وأقام)يلقط )
يبأضاة)في)
يلكصمام

مراجعها العقارية
وسماء)رعنارين)يملالتين)ور)يملفترض)

ونهم)تذلك
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سايس



87 6الجريدة الرسمية عدد 7131 - 6 ر ي  األول 1444 )3 وكتو ر 2022( 

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للوكالة املستقلة الجماعية لتوزي  املاء والكهر اء بفاس.

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

الجماعية لتوزي  املاء والكهر اء بفاس، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م3سأم)أقم)656.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بكقأية)تزريد)مدينة)وكادي3)

بجماعة) سأس) يمان) يل3ي) قناة) من) ينطالقا) يلش3رب) باملاء)

يبأضاة) يلقطعة) ملكاة) ر نزع) تاأردينت) بإقلام) يلعين) مش3ع)

يلالزمة)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

جماعة  بمكاتب  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 

مشرع العين من 19 ماي إلى 19 يوليو 2021 ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

باملاء  وكادير  مدينة  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون  يعلن 

الشروب انطالقا من قناة الري امان سوس بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

املتواجدة بجماعة  القطعة األرضية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 

وحمر  بخط  عليها  واملعلم  وسفله  الجدول  في  املبينة  العين،  مشرع 

هذا  بأصل  امللحق   1/200 املقياس  ذي   1/1 التجزيئي  التصميم  في 

املرسوم :

أقم)يلقطعة
م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونهم)تذلك
مساحتها

سآأهيلعنأينيإلسم

غير محفظة1

الشركة العامة 

املغر ية لألشغال 

)SGTM(

 دوار اضوار، جماعة مشرع 

العين، إقليم تارودانت
000086

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.
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املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م3سأم)أقم))65.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يخلف) بني) م3تز) بتزريد) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون) بإعالن)

يملحمدية) بعمالة) للش3ب) يلصالح) باملاء) يملجارأة) ريلدريري3)

ر نزع)ملكاة)يلقطعة)يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

 وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بجماعة سيدي مو�ضى

املجدوب من 14 نوفمبر 2018 إلى 14 يناير 2019 ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مركز بني يخلف والدواوير 

املجاورة باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

املتواجدة بجماعة  القطعة األرضية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 

وسفله  الجدول  في  املبينة  املحمدية،  بعمالة  املجدوب  مو�ضى  سيدي 

 1/200 التجزيئي ذي املقياس  التصميم  في  باللون األزرق  واملرسومة 

امللحق بأصل هذا املرسوم :

أقم)يلقطعة
م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونه)تذلك
مساحتها

سآأهيلعنأينيإلسم

1

رسم 

عقاري عدد 

26/39538

محمد مزوق
مو�ضى  سيدي  جماعة   

املجدوب
000553

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م3سأم)أقم)655.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بكقأية)يإلنكاج)لجماعة)عين)

زه3ة)من)يملاء)يلصالح)للش3ب)ينطالقا)من)قناة)يلج3)يلجهأية)

ملاضاأ)بإقلام)يلدأيأش)ر نزع)ملكاة)يلقطعة)يبأضاة)يلالزمة)

لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

جماعة  بمكاتب  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 

ملطالسة من 28 وكتو ر إلى 28 ديسمبر 2020 ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

 )SP2( الضخ  وتجهيز محطة  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  ون  يعلن 
لتقوية اإلنتاج من املاء الصالح للشرب لجماعة عين زهرة انطالقا من 

قناة الجر الجهوية مليضار بإقليم الدريوش.

املادة الثانية

املتواجدة بجماعة  القطعة األرضية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 
 ملطالسة، املبينة في الجدول وسفله واملعلم عليها باللون البني في التصميم

التجزيئي 1/1 ذي املقياس 1/200 امللحق بأصل هذا املرسوم :

أقم)

يلقطعة

م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونهم)تذلك
مساحتها

مالحظات

سآأهيلعنأينيإلسم

1
غير 

محفظة
ورثة حزوط موحو

زهرة،  عين  جماعة 

إقليم الدريوش.
000804)SP2(

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 
واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م3سأم)أقم)656.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 
يلدري3ة دريري3) بتزريد) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون)  بإعالن)
يلقطعة) ملكاة) ر نزع) للش3ب) يلصالح) باملاء) منصأأ) ر ني)

يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بشأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

إلى  مارس   2 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 

2 ماي 2011 بجماعة نزالة بني عمار بعمالة مكناس ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بتزويد دواوير الدويرة و ني منصور 

باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

بجماعة  املوجودة  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

نزالة بني عمار بعمالة مكناس، املبينة في الجدول وسفله واملشار إليها 

1/500 امللحق بأصل  بخط رمادي في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

هذا املرسوم :

أقم)يلقطعة
م3جعها)

يلعقاأي

 يسم)رعنأين)يملالك

ور)يملفترض)ونهم)تذلك
مساحتها

سآأهيلعنأينيإلسم

الورياغلي عبد العزيزغير محفظة1
دوار الدويرة، بني منصور، 

جماعة نزالة بني عمار
000313

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهر اء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهر اء واملاء 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.



عدد 7131 -)6 ر ي  األول 1444 )3 وكتو ر 2022(الجريدة الرسمية   6 93

م3سأم)أقم)666.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

بجماعة) بلدي) ملعب) ببناء) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون) بإعالن)

بني)ونصاأ)بإقلام)يلناضأأ)ر نزع)ملكاة)يلقطعة)يبأضاة)يلالزمة)

لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

و االحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

دورته  برسم  ونصار  بني  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

العادية املنعقد بتاريخ 4 ماي 2016 ؛

 2018 يوليو   9 إلى  ماي   9 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بجماعة بني ونصار بإقليم الناضور ؛

و اقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء ملعب بلدي بجماعة بني ونصار 

بإقليم الناضور.

املادة الثانية

تنزع بناء على ذلك ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض، 

هذا  بأصل  امللحق  التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودها  رسمت  كما 

املرسوم، وعينت في الجدول التالي :

يسم)يملالكم3جعها)يلعقاأيأقم)يلقطعة)يبأضاة
يملساحة

باملتر)يمل3ب 

15.000غير معروفغير محفظة1

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني ونصار.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة بني ونصار، كل واحد منهما 

فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م3سأم)أقم))66.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يفق) بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)ببناء)قاعة)مغطاة)رم3

ر نزع) يلناضأأ) بإقلام) ونصاأ) بني) بجماعة) لها) تابعة) أياضاة)

ملكاة)يلقطعة)يبأضاة)يلالزمة)لهذي)يلغ3ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  و االحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

دورته  برسم  ونصار  بني  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2016 ؛

 2018 يوليو   9 إلى  ماي   9 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بجماعة بني ونصار بإقليم الناضور ؛

و اقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء قاعة مغطاة ومرافق رياضية 

تابعة لها بجماعة بني ونصار بإقليم الناضور.
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املادة الثانية

تنزع بناء على ذلك ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض، 

هذا  بأصل  امللحق  التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودها  رسمت  كما 

املرسوم، وعينت في الجدول التالي :

أقم)يلقطعة)

يبأضاة
يسم)يملالكم3جعها)يلعقاأي

يملساحة

باملتر)يمل3ب 

18253ورثة ابريغش وورثة الجنتافي ومن معهمغير محفظة1

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني ونصار.

املادة الرابعة

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة بني ونصار، كل واحد منهما 

فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

يلثانأية) ))3)()بإعالن)ون)يملنفعة)يلعامة)تق�ضي)بإحديث) )))من)صف3)   6 )69)سبكمبر) في) 676.)).))صادأ) م3سأم)أقم)

يلالزمكين) يلقطعكين)يبأضيكين) ر نزع)ملكاة) بإقلام)تطأين) يلع3رسة)بجماعة)تطأين) بحي)حجاأ) يلكأهالاة)»يلق3طبي«)

لهذي)يلغ3ض.

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

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

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 10 وبريل إلى 12 يونيو 2019 ؛

و اقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الثانوية التأهيلية »القرطبي« بحي حجار العروسة بجماعة تطوان بإقليم تطوان.

املادة الثانية

املبينتين تطوان،  بإقليم  تطوان  بجماعة  العروسة  بحي حجار  الكائنتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ما ذكر  بناء على   تنزع 

في الجدول وسفله واملرسومة حدودهما بلون وحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى مدير ومالك الدولة.

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

ومالك الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م3سأم)أقم)665.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يفقة)على)يلكصمام)ريلنظام)يملكعلق)به)يملأضأعين)لتهائة) باملأ

م3تز)يلدخلة)بجماعة)ورالد)أحمأن)بإقلام)يلجديدة)ر اإلعالن)

ون)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

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

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 
 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(،

كما وق  تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ر ي  اآلخر 1414
)14 وكتو ر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه وعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443
)21 وكتو ر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 14 يوليو 2020 ؛

خالل  رحمون  ووالد  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفترة املمتدة من 25 وكتو ر إلى 26 نوفمبر 2021 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة ووالد رحمون املجتم  خالل الدورة 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 29 وبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  و اقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

AUEJSB/2021/02 والنظام املتعلق به  يوافق على التصميم رقم 

املوضوعين لتهيئة مركز الدخلة بجماعة ووالد رحمون بإقليم الجديدة 

و اإلعالن ون في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة ووالد رحمون تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م3سأم)أقم)666.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يفقة)على)يلكصمامين)ريلنظامين)يملكعلقين)بهما)يملأضأعة) باملأ

بإقلام) يلك3عاني) بجماعة) ريلحديدة) يلك3عاني) م3تزي) لتهائة)

آسفي)ر اإلعالن)ون)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وق  تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ر ي  اآلخر 1414

)14 وكتو ر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه وعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443

)21 وكتو ر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 9 يوليو 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الكرعاني من 15 نوفمبر 

إلى 14 ديسمبر 2021 ؛

دورته  خالل  املجتم   الكرعاني  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 27 وبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  و اقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظامين  05/2021 و 06/2021  رقمي  التصميمين  على  يوافق 

بجماعة  والحدادة  الكرعاني  مركزي  لتهيئة  املوضوعة  املتعلقين بهما 

الكرعاني بإقليم آسفي و اإلعالن ون في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  الكرعاني  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م3سأم)أقم)667.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يفقة)على)يلكصمام)ريلنظام)يملكعلق)به)يملأضأعين)لتهائة) باملأ

يلجديدة) بإقلام) أحمأن) ورالد) بجماعة) يلحأزية) جمعة) م3تز)

ر اإلعالن)ون)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وق  تغييره وتتميمه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ر ي  اآلخر 1414

)14 وكتو ر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه وعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443

)21 وكتو ر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 14 يوليو 2020 ؛

 وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة ووالد رحمون من 25 وكتو ر

إلى 26 نوفمبر 2021 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة ووالد رحمون املجتم  خالل الدورة 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 29 وبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  و اقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

AUEJSB/2021/03 والنظام املتعلق به  يوافق على التصميم رقم 

املوضوعين لتهيئة مركز جمعة الحوزية بجماعة ووالد رحمون بإقليم 

الجديدة و اإلعالن ون في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة ووالد رحمون تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م3سأم)أقم)669.)).))صادأ)في))))من)صف3)   6 )69)سبكمبر)))3)) 

يلط3يق) رتقأية) بكأسا ) تق�ضي) يلعامة) يملنفعة) ون) بإعالن)

  (+633 ن.ك) إلى) ( (+333 ن.ك) من) (7(36 أقم) يإلقلاماة)

بإقلام)خناف3ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  و االحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه وعاله ؛

و اقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن ون املنفعة العامة تق�ضي بتوسي  وتقوية الطريق اإلقليمية 

رقم 7306 من ن.ك 000+42 إلى ن.ك 100+43 بإقليم خنيفرة، وذلك 

 1/50000 املقياس  ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

 يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالر اط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

 68( .(( أقم) ريالبككاأ) يلعلمي) ريلبحث) يلعالي) يلكعلام) لأزي3) ق3يأ)

))3)()بكحديد) )  6 )3))يأناأ) 3))من)ذي)يلقعدة) صادأ)في)

بعض)يملعادالت)بين)يلشهاديت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ر ي  األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ر ي  اآلخر 1425 
ووسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وق   الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 12 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Architecture : تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat, préparé et délivré au siège de 
l’Université d’Etat d’architecture et de génie civil de 
Nijni Novgorod - Fédération de Russie, le 2 août 2019, 
assorti de la qualification d’architecte, dans la spécialité 
architecture et de la qualification bachelor dans la 
spécialité architecture, délivrées respectivement par la 
même université, le 11 juillet 2016 et le 6 février 2015,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 30 من ذي القعدة 1443 )30 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 ((( .(( أقم) ريل3ياضة) يبرلي) ريلكعلام) يلأطناة) يلترباة) لأزي3) ق3يأ)
بكحديد)بعض) ()(3(( )3))وغسطس) ))صف3)   6  في) صادأ)

يملعادالت)بين)يلشهاديت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 وغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 
)16 وكتو ر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وق  تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغر ية »شعبة العلوم التجريبية - 
مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Diplôme de réussite à l’examen d’Etat de fin d’études 
secondaires »série : Institut biologique-projet Broca«, 
délivré par le ministère de l’instruction, de l’université et 
de la recherche-République italienne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 2 صفر 1444 )30 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 (((5.(( أقم) ريل3ياضة) يبرلي) ريلكعلام) يلأطناة) يلترباة) لأزي3) ق3يأ)
بكحديد)بعض) ()(3(( )3))وغسطس) ))صف3)   6  في) صادأ)

يملعادالت)بين)يلشهاديت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 وغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 وكتو ر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وق  تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغر ية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Baccalauréat international, délivré par Red cross Nordic 
United World Collège-Royaume de Norvège.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 2 صفر 1444 )30 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 (((6.(( أقم) ريل3ياضة) يبرلي) ريلكعلام) يلأطناة) يلترباة) لأزي3) ق3يأ)

بكحديد)بعض) ()(3(( )3))وغسطس) ))صف3)   6  في) صادأ)

يملعادالت)بين)يلشهاديت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 وغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 وكتو ر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وق  تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغر ية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

والتعليم  التربية  وزارة  من  املسلمة  الثانوية  الدراسة  شهادة   -

بالجمهورية التركية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 2 صفر 1444 )30 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

ق3يأ)لأزي3)يلفالحة)ريلصاد)يلبح3ي)ريلكنماة)يلق3رية)ريملااه)ريلغابات)

 ((3(( وغسطس) ((3( ))صف3)   6  في) )).)7)))صادأ) أقم)

بكفأيض)يإلمضاء)ريملصادقة)على)يلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ر ي  األول 1443 

)11 وكتو ر 2021( بتعيين وعضاء الحكومة كما وق  تغييره ؛
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الصادر   2016 املالية  للسنة   70.15 رقم  املالية  قانون  وعلى 

 1437 األول  ر ي    7 بتاريخ   1.15.150 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ديسمبر 2015( وال سيما املادة 30 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات رقم 239.20 الصادر في 22 من صفر 1441 )21 وكتو ر 2019( 

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف كما وق  تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بشيشاوة  اإلقليمي  املدير  ناجح،  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 
آسفي،   - مراكش  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديمية  التاب  
املرصد ألمور  الحساب  نفقات  موارد وصرف  لقبض  املساعد  اآلمر 
الجبلية«،  واملناطق  القروية  التنمية  »صندوق  املسمى  خصوصية 
وو الخدمات وفسخها  التوريدات  وو  املصادقة على صفقات األشغال 
وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليه من الحساب 

املذكور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 2 صفر 1444 )30 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق3يأ)لأزي3ة)إعديد)يلتريب)يلأطني)ريلكعمير)ريإلسكان)رسااسة)يملدينة)أقم))).95)))صادأ)في)63)صف3)   6 )7)سبكمبر)))3)) 
6)3)()بكفأيض)يإلمضاء)ريملصادقة)على) )  6 )8))وتكأ 3) 6))من)أ ا )يبر ) في) 6).938))يلصادأ) بكغاير)يلق3يأ)أقم)

يلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بعد االطالع على القرار رقم 2908.21 الصادر في 21 من ر ي  األول 1443 )28 وكتو ر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة
على الصفقات كما وق  تغييره ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد  1443 )21 وكتو ر  14 من ر ي  األول  في  2.21.833 الصادر  وعلى املرسوم رقم 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه وعاله رقم 2908.21 بتاريخ 21 من ر ي  األول 1443 )28 وكتو ر 2021( :

 »املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص الواردة وسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء وو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب
الجهوية  املديريات  بمصالح  الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  »الوطني 

»واإلقليمية لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة :

» - األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات بمختلف عماالت ووقاليم اململكة ؛

» - الترخيص للموظفين الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ؛

» - تدبير شؤون جمي  األعوان املياومين والعرضيين ؛

» - إعداد شواهد ورخص التدريب ؛

» - تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

» - اإلجازة اإلدارية واملرضية ؛

» - ملفات إصابات العمل ؛

» - التعويضات العائلية ؛

» - إنزال العقو ات من الدرجة األولى باملوظفين )اإلنذار وو التو يخ( ؛

» - التنقيط ؛

» - شواهد العمل.
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)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 ق3يأ)لأزي3)يبرقاف)ريلشؤرن)يإلسالماة)أقم))). 3 )

صادأ)في)66)من)صف3)   6 )8)سبكمبر)))3)()بكفأيض)يإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ر ي  األول 1443

)11 وكتو ر 2021( بتعيين وعضاء الحكومة كما وق  تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 وكتو ر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه 

1422 القعدة  ذي  من   15 في  الصادر   1.02.09 رقم  الشريف   الظهير 

)29 يناير 2002( وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الرزاق عازم، رئيس قسم الشؤون التربوية 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء نيابة عن وزير األوقاف 

4 املادة  في  عليها  املنصوص  الشهادات  على  اإلسالمية   والشؤون 

في  العاملية  شهادة  عدا  ما   13.01 رقم  وعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التعليم العتيق التي يسلمها جام  القرويين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 11 من صفر 1444 )8 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : وحمد التوفيق.
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يالجكماعي) ريالقكصاد) يلكقلادية) ريلصناعة) يلسااحة) لأزي3ة) قـــ3يأ)

صف3)   6  من) (6( فـــــي) صــــادأ) (( 3(.(( أقم) ريلكضامني)

يلجهأيين) يملمثلين) إلى) يلسلطة) بكفأيض) ()(3(( سبكمبر) (9(

ريإلقلاماين)لقطاع)يلسااحة.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ر ي  األول 1443

)11 وكتو ر 2021( بتعيين وعضاء الحكومة كما وق  تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430

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

وتتميم  و تغيير  السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق  خاصة 

السياحية،  للمؤسسات  األسا�ضي  النظام  بمثابة   61.00 رقم  القانون 

كما وق  تغييره وال سيما املواد 4 و 11 و 12 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ر ي  اآلخر 1440  

)26 ديسمبر 2018( بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ر ي  األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 وكتو ر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

كل  السياحة،  لقطاع  واإلقليميين  الجهويين  املمثلين  إلى  يفوض 
حسب حدود نفوذه الترابي، سلطة تسليم الوثائق املتعلقة باإلقامات 

العقارية لإلنعاش السياحي التالية :

 - الرخص املؤقتة والنهائية لشركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش
السياحي ؛

للقانون تطبيقا  املصنفة  الفندقية  اإلقامات  تحويل  إذن   - 

إلى  السياحية  للمؤسسات  األسا�ضي  النظام  بمثابة   61.00 رقم 
 25 املادة  في  إليه  املشار  السياحي،  لإلنعاش  عقارية  إقامات 
تتعلق  خاصة  إجراءات  بسن  القا�ضي   01.07 رقم  القانون  من 
القانون  وتتميم  و تغيير  السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات 
السياحية للمؤسسات  األسا�ضي  النظام  بمثابة   61.00  رقم 

كما وق  تغييره.

املادة الثانية

كل  السياحة،  لقطاع  واإلقليميين  الجهويين  املمثلين  إلى  يفوض 
الرخص  سحب  قرار  إصدار  سلطة  الترابي،  نفوذه  حدود  حسب 

املمنوحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل.

املـادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 12 من صفر 1444 )9 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

مق3أ)لأزي3)يلكجهيز)ريملاء)أقم))).88)))صادأ)في)6))من)مح3م)   6 ) ))وغسطس)))3)()بالكخلي)عن)ملكاة)يبغ3يس)

ريملنشآت)يلسطحاة)يلالزمة)لبناء)سد)تاأتة)ورما�ضي))يلحقانة()بإقلام)ج3ساف

وزير التجهيز واملاء،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( وال سيما املادة السابعة منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم 2.15.03 الصادر في فاتح جمادى األولى 1436 )20 فبراير 2015( بإعالن ون املنفعة العامة تق�ضي ببناء 

سد تاركة ووما�ضي بإقليم جرسيف ؛
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العامة  املنفعة  إعالن  بتجديد   )2017 مارس   16(  1438 اآلخرة  من جمادى   17 في  الصادر   2.17.139 رقم  املرسوم  وعلى 

القاضية ببناء سد تاركة ووما�ضي بإقليم جرسيف ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.149 الصادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء سد 

تاركة ووما�ضي بإقليم جرسيف ؛

وعلى املرسوم رقم 2.22.471 الصادر في فاتح ذي الحجة 1443 )فاتح يوليو 2022( بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية 

ببناء سد تاركة ووما�ضي بإقليم جرسيف ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 14 يوليو إلى 14 سبتمبر 2021 بجماعة بركين بإقليم جرسيف ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية األغراس واملنشآت السطحية املبينة في الجدول وسفله واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم التجزيئي 

ذي املقياس 1/2000 املضاف إلى وصل هذا املقرر :

املادة الثانية .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالر اط في 26 من محرم 1444 )24 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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ق3يأ)لأيلـي)جهـة)دأعة)-)تافااللت)رعامل)إقلام)يل3شادية)أقم))). 3)) 
يفقة) ))3)()باملأ )  6 )6))يألاأ) 6))من)ذي)يلحجة) صادأ)في)
يلككلة) تنماة) مخطط) بإق3يأ) رأزيزيت) إقلام) عامل) ق3يأ) على)

يلعم3يناة)يلق3رية)مل3تز)ويت)بن)حدر)بجماعة)ويت)زينب.

والي جهة درعة - تافياللت وعامل إقليم الرشيدية،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسي   بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وق  تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 
الحجة  ذي   9 في  الصادر   2.15.716 رقم  باملرسوم  تغييره  وق   كما 

1436 )23 سبتمبر 2015( ؛

ر ي   8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 
اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم ورزازات بإقرار مخطط تنمية الكتلة 
)املخطط  زينب  ويت  بجماعة  بن حدو  ويت  ملركز  القروية  العمرانية 

رقم 2022/01(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*
*  *

 ق3يأ)لعامل)إقلام)رأزيزيت

 بإق3يأ)مخطط)تنماة)يلككلة)يلعم3يناة)يلق3رية)مل3تز)ويت)بن)حدر

بجماعة)ويت)زينب

عامل إقليم ورزازات،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسي   بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وق  تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بورزازات بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وعلى روي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بورزازات 

بتاريخ 24 ديسمبر 2020 ؛

دورته  خالل  زينب  ويت  جماعة  مجلس  وبداه  الذي  الروي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2021 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 28 يناير إلى 28 فبراير 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بن حدو  ويت  القروية ملركز  العمرانية  الكتلة  تنمية  يقر مخطط 

بجماعة ويت زينب )املخطط رقم 2022/01( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ق3يأ)ل3ئيس)مجلس)جماعة)وكادي3)أقم))).777)صادأ)في)6))من)شأي ))  6 )7))ماي)))3)()يق�ضي)بكخطاط)حدرد)يلط3ق)

يلعامة)إلحديث)ط3يق)شاأع)يلعاأن)بجماعة)وكادي3)ر كعاين)يلقط )يبأضاة)يمل3يد)نزع)ملكاتها)ملا)تسكأجبه)هذه)يلعملاة

رئيس مجلس جماعة وكادير،

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

20 من رمضان 1436 )7 يونيو 2015( ؛

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،  و االحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون  وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛
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وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 

)17 يونيو 1992( كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 57.19 املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

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

12.90 رقم  القانون  بتطبيق   )1993 وكتو ر   14(  1414 اآلخر  ر ي   من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار إليه وعاله ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 7 وبريل إلى 7 يونيو 2021 ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس جماعة وكادير خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تخطط حدود الطرق العامة من وجل إنجاز طريق شارع العيون بجماعة وكادير.

املادة الثانية

واملرسومة  وسفله  الجدول  في  املبينة  العملية،  ملا تستوجبه هذه  ملكيتها  نزع  املراد  األرضية  القط   ما ذكر  بناء على  تعين 

حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأكادير في 26 من شوال 1443 )27 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز وخنوش.
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في) صادأ) (((85.(( أقم) ملأ ) ويت) جماعة) مجلس) ل3ئيس) ق3يأ)

بدأيسة) بالقاام) يكعلق) ()(3(( وغسطس) (8( 63)مح3م)   6 

تصمام)تهائة)جماعة)ويت)ملأ .

رئيس مجلس جماعة ويت ملول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(، 

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة 21 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ر ي  اآلخر 1414 

)14 وكتو ر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه وعاله ؛

من  16 في  الصادر   683.03 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

سيما وال  االختصاص  بتفويض   )2003 مارس   20(  1424  محرم 

املادة 3 منه ؛

دورته  خالل  ملول  ويت  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 27 من ر ي  اآلخر 1443 )2 ديسمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقام دراسة تصميم تهيئة جماعة ويت ملول وتعين حدود الرقعة 

األرضية التي يشملها التصميم املزم  دراسته وفقا ملا هو مبين بلون 

وحمر في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بأيت ملول في 10 محرم 1444 )8 وغسطس 2022(.

اإلمضاء : هشام القيسوني.
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ق3يأ)أقم))).698)م.إ)صادأ)في)3))من)صف3)   6 )7))سبكمبر)))3))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 
- بصفته مرشحا -  التي قدمها السيد محمد ريحان   ،2021 3 نوفمبر 
بمجلس  عضوا  مرسلي  جليلة  السيدة  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا 
املستشارين، على إثر االنتخاب الذي وجري في 5 وكتو ر 2021، برسم 
االنتخابية  بالدائرة  التقليدية  الصناعة  غرف  ملمثلي  الناخبة  الهيئة 

»الدار البيضاء - سطات« ؛

 وبعد االطالع على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 
العامة في 14 و 17 يناير 2022 ؛

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

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

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

16 من شوال 1435 )13 وغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  و ناء 
املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 
24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وق  تغييره وتتميمه ؛

و ناء على القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات، الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 

)2 وبريل 1997(، كما وق  تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في)شأن)يملأخذ)يملكعلق)بابهلاة):

من)جهة، ون املطعون في  حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى، 
التقليدية  الصناعة  غرفة  لعضوية  ترشيحها  بطلب  تقدمت  انتخابها 
باعتبارها مستغلة لحمام تقليدي، دون إدالئها بما يفيد انصرام ثالث 
مسجلة  وخ3ى،  جهة) من) وونها،  الحرفة،  هاته  امتهانها  على  سنوات 
التعليمية  املؤسسات  بإحدى  كأجيرة  االجتماعي  الضمان  بصندوق 
التنافي،  حاالت  إحدى  في  يضعها  ما  وهو  البيضاء،  بالدار  الخاصة 
مخالفة للمادة 12 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين ؛

لكن،

من  الخامسة  املادة  من  الثانية  الفقرة  فإن  جهة،  من) إنه،  حيث 
القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين تنص على ونه: »يجب...
الهيئات  من  هيئة  في  تجري  التي  لالنتخابات  املترشحون  يكون  ون 

الناخبة...وعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.« ؛

املطعون  بترشح  املتعلق  الطعن  كان  لذلك، فإن  تبعا  إنه،  وحيث 
في انتخابها يرمي إلى املنازعة في تسجيلها بالئحة  الناخبين لهيئة ممثلي 
التقليدية لجهة »الدار البيضاء-سطات«، الذي حدد  غرف الصناعة 
قضائية  وجهة  منتظمة  وآجال  خاصة  قانونية  مسطرة  املشرع  له 
وهلية  في  بتها  بمناسبة  الدستورية،  للمحكمة  يعود  فإنه  فيه،  للبت 
ترشح املطعون في انتخابها، التحقق من صحة اكتساب هذه األخيرة 
التي ترشحت فيها برسم االقتراع موضوع الطعن،  بالهيئة  للعضوية 

خالفا ملا دفعت به املطعون في انتخابها في مذكرتها الجوابية ؛

فإن  بإثبات،  ادعاه  ما  يعزز  لم  الطاعن  عن  فضال  إنه،  وحيث 
من  سنة  وجل  انصرام  تشترط  االنتخابات  مدونة  من  املادة 220 
املمارسة الفعلية، بدائرة نفوذ الغرفة، لنشاط منهي يخول حق القيد 
في الئحتها االنتخابية، ال ثالث سنوات كما نعى الطاعن في مأخذه، وون 
من  بمستخرج  الجوابية،  مذكرتها  رفقة  ودلت،  انتخابها  في  املطعون 
استغاللها  يثبت  البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
لحمام بدائرة نفوذ الغرفة منذ 19 يوليو 2011، مما يندرج في ونشطة 

صنف الصناعة التقليدية الخدماتية طبقا للنصوص التنظيمية ؛

القانون  12 من  من)جهة)وخ3ى، فضال عن ون املادة  إنه،  وحيث 
على  تنطبق  ال  بها،  املستدل  املستشارين،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 
النازلة، فإن املأجورين الذين ال يجوز، طبقا للفقرة الثالثة من املادة 
الصناعة  غرف  في  ناخبين  يكونوا  ون  االنتخابات،  مدونة  من   228
التقليدية، هم العاملون لدى األشخاص الطبيعيين واملعنويين املشار 
التعليمية  باملؤسسات  األجراء  فئة  تعد  وال  املادة،  نفس  في  إليهم 
فرض  على  الطاعن،  وثاره  ما  معه  يكون  مما  بينها،  من  الخصوصية 
تخالف  لم  طاملا  انتخابها،  في  املطعون  وهلية  على  األثر  عديم  ثبوته، 
املتعلق  التنظيمي  القانون  من   5 املادة  من  األخيرة  الفقرة  وحكام 

بمجلس املستشارين بترشحها في وكثر من هيئة ناخبة واحدة ؛

في)شأن)يملأخذ)يملكعلق)بالحملة)يالنكخاباة):

انتخابها،  في  املطعون  ون  دعوى،  على  يقوم  املأخذ  هذا  إن  حيث 
والتبرعات،  الهدايا  خاللها  وزعت  االقتراع  يوم  غداء  مأدبة  وقامت 
بطريقة  وصواتهم  على  والحصول  الناخبين  على  للتأثير  منها  سعيا 

مخالفة للقانون ؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة إلثبات ما ادعاه، مما يكون معه 
هذا املأخذ، غير جدير باالعتبار ؛

يملحكمة)يلدسكأأية
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في)شأن)يملأخذ)يملكعلق)باإلشعاأ)بالكصأيت):

حيث إن هذا املأخذ يقوم على خرق وحكام املادة 72 من القانون 
الذي  اإلشعار  ون  بدعوى،  املستشارين،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 
تحديد  القانون  إليها  وسند  التي  الجهة  إلى  يشير  ال  الطاعن  به  توصل 
مكان التصويت، مما يكون معه االستدعاء معيبا شكال لصدوره من 

جهة غير مخول لها هذه الصالحية؛

لكن،

الطاعن  عليها  استند  التي  وعاله،  إليها  املشار   72 املادة  إن  حيث 
العتبار االستدعاء املوجه إليه ملمارسة حقه في التصويت معيبا، إنما 
القانوني  النص  وون  التصويت،  مكاتب  إقامة  وماكن  بتحديد  يتعلق 
 باملكتب الذي سيصوت فيه، هي املادة 70 

ً
املتعلق بإحاطة الناخب علما

التي جاء فيها »يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت 
والعائلي...  الشخ�ضي  اسميه  يتضمن  مكتوب  إشعار  بواسطة  فيه 
الغرفة  و...وو  االلكترونية،  للتعريف  الوطنية  بطاقته  وعنوانه ورقم 
في  له  املخصص  الترتيبي  والرقم  التصويت،  املهنية...،وعنوان مكتب 
الئحة الناخبين. وتوجه السلطة اإلدارية املحلية اإلشعار املذكور إلى 

الناخبين...« ؛

وحيث إنه، فضال عن ون هذا اإلشعار ال يعتبر ضروريا للتصويت 
طبقا للمادة 70 املذكورة، فإن اإلشعار موضوع االدعاء، الذي ودلى به 
الطاعن، يتضمن كل البيانات، املتطلبة قانونا، املتعلقة بهويته ورقم 
التصويت  مكتب  وعنوان  الناخبة  والهيئة  الوطنية  تعريفه  بطاقة 
تم  وقد  االقتراع   وساعة  وتاريخ  الناخبين  الئحة  في  الترتيبي  والرقم 

ختمه بطاب  السلطة املحلية التي وجهت اإلشعار خالفا لالدعاء ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون املأخذ املثار من لدن 

الطاعن، غير قائم على وساس ؛

لهذه)يبسباب):

إلى إلغاء انتخاب  ورال - برفض طلب السيد محمد ريحان الرامي 

إثر االقتراع  السيدة جليلة مرسلي عضوا بمجلس املستشارين، على 

غرف  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  برسم   ،2021 وكتو ر   5 في  وجري  الذي 

الصناعة التقليدية بالدائرة االنتخابية »الدار البيضاء-سطات« ؛

ثاناا)- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

بالدائرة  الترشيحات  تلقت  التي  اإلدارية  الجهة  وإلى  املستشارين، 

الجريدة  في  و نشره  املعنيين،  الطرفين  وإلى  املذكورة،  االنتخابية 

الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالر اط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.               الحسن بوقنطار.               وحمد السالمي اإلدري�ضي.

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

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


