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2022( بتغيير  1444 )6 أكتوبر  9 ربيع األول  2.22.528 صادر في  مرسوم رقم 

 1441 شوال  من   27 في  الصادر   2.18.442 رقم  املرسوم  وتتميم 

باملنطقة  املتعلق   74.15 رقم  القانون  بتطبيق   )2020 يونيو   19(

 .................................................................... 6624املنجمية لتافياللت وفجيج.

بلجه ية) مقالها) بللجان) عدد) (- بالض2يبة.) بملأعلقة) بلطع ن)
 د بئ2)بخأصاصها.

مرسوم رقم 2.22.573 صادر في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022( بتحديد 

ومقارها بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان   عدد 

6624ودوائر اختصاصها ...................................................................................

بل كالة)بملغ02 ة)لأنم ة)بالستثمالبت) بلصادلبت.

2022( بتغيير  1444 )6 أكتوبر  9 ربيع األول  2.22.711 صادر في  مرسوم رقم 
 1439 األول  ربيع  من   25 في  الصادر   2.17.763 رقم  املرسوم  وتتميم 
بموجبه  املحدثة   60.16 رقم  القانون  بتطبيق   )2017 ديسمبر   14(
6627الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.................................... 

بتفاق)ضمان)ق2ض)مبرم)بين)بململكة)بملغ02 ة) بلبنك)بإلف2يقي)
للأنم ة.

 )2022 أكتوبر   6(  1444 األول  ربيع   9 فــي  صـــادر   2.22.713 رقــم  مرســوم 
اململكة  بين   2022 أغسطس   4 بتاريخ  املبرم  االتفاق  على  باملوافقة 
سبعين  بمبلغ  قرض  ضمان  قصد  للتنمية،  اإلفريقي  والبنك  املغربية 
مليون أورو )70.000.000 أورو( منحه البنك املذكور للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب )ONEE(، لتمويل مشروع تعزيز اإلنتاج 
 ......................... 6627وتحسين األداء التقني والتجاري للماء الصالح للشرب.

بلجم2ك.)-) قف)بست فاء)لسم)بالسأيربد)بملف2 ض)على)بربقال)
برل فة.

 )2022 1444 )19 أكتوبر  22 من ربيع األول  2.22.818 صادر في  مرسوم رقم 
 ................ 6628بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على األبقار األليفة.
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بلأجالة)بلخالج ة.)-) ضع)ق  د)كم ة)على)بالسأيربد) بلأصدي2.

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 2367.22 صادر في 8 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022( 

والصناعة  الخارجية  واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  قرار  بتتميم 

التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( 

بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية 

 .............................................................................. 6629على استيرادها وتصديرها.

بفير س) بلعد ى) لكشف) تشخ ص) بلب  ل ج ة) بلفح صات)

SARS-COV-2))ك ف د)-)29(.)-)بسأم2بل)بلعمل)بالأدببير)

بملؤقأة)اللتفاع)برسعال.

 1444 صفر  من   16 في  صادر   2411.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 

ضد  املتخذة  املؤقتة  بالتدابير  العمل  باستمرار   )2022 سبتمبر   13(

العدوى  وتشخيص  لكشف  البيولوجية  الفحوصات  أسعار  ارتفاع 

 ................................................... 6631بفيروس SARS-COV-2 )كوفيد - 19(.

بلسالمة)بلصح ة)للمنأجات)بلغذبئ ة.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 

2410.22 صادر في  والغابات ووزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 

17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022( بتغيير وتتميم القرار املشترك 

الصادر   1643.16 رقم  الصحة  ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير 

القصوى  الحدود  بتحديد   )2016 ماي   30(  1437 شعبان  من   23 في 

 ............. 6631للملوثات املسموح بها في املنتجات األولية واملنتجات الغذائية.

-)بملصادقة)على)برنظمة)برساس ة) بلبدن ة) بل2ياضة.) بلترب ة)

للجامعة)بمللك ة)بملغ02 ة.

في  صادر   719.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

 ................................. 6632األساسية للجامعة امللكية املغربية للكرة الطائرة.

في  صادر   720.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

 ..... 6632األساسية للجامعة امللكية املغربية للجيدو وفنون الحرب املشابهة.

في  صادر   721.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

6633األساسية للجامعة امللكية املغربية للمصارعات املماثلة........................ 

في  صادر   722.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

 ........................................ 6633األساسية للجامعة امللكية املغربية لكرة اليد.

في  صادر   723.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

 ....................................... 6634األساسية للجامعة امللكية املغربية للمسايفة.

في  صادر   725.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

6634األساسية للجامعة امللكية املغربية للتايكوندو....................................... 

في  صادر   730.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

الرشاقة  الوثيرية،  للرياضات  املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية 

 ................................................ 6635البدنية، الهيب هوب واألساليب املماثلة

في  صادر   731.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

 ....................................... 6635األساسية للجامعة امللكية املغربية للدراجات.

في  صادر   1601.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

6636األساسية للجامعة امللكية املغربية للكرة الحديدية............................... 

في  صادر   2049.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( في شأن املصادقة على األنظمة 

6636األساسية للجامعة امللكية املغربية للكراطي وأساليب مشتركة............. 

منطقة)بلتس2يع)بلصناعي)طنجة)ط ك.)-)بملصادقة)على)بلنظام)
بلدبخلي.

قرار مشترك لوزيرة االقتصاد واملالية ووزير الصناعة والتجارة رقم 2527.22 

صادر في 25 من صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( باملصادقة على النظام 

داخل  األعمال  بمزاولة  املتعلقة  والقواعد  لإلجراءات  املحدد  الداخلي 

6637منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك.................................................... 

سمك) تصناف) بعض) لص د) مؤقت) منع) (- بلبح2ي.) بلص د)
بلق2ش.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2526.22 صادر في 26 من صفر 1444 )23 سبتمبر 2022( يتعلق 

6637باملنع املؤقت لصيد بعض أصناف سمك القرش ...................................

بملصادقة)على)م بصفات)ق اس ة)مغ02 ة.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 2619.22 صادر في 30 من صفر 1444 

قياسية  مواصفات  على  باملصادقة  القا�ضي   )2022 سبتمبر   27(

6638مغربية...................................................................................................... 

نص ص)خاصة

بمل بفقة)على)تصام م) تنظمة)بلته ئة.

مرسوم رقم 2.22.735 صادر في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022( باملوافقة 

لعيايطة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

6639بجماعة أوالد اكناو بإقليم بني مالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة. 

مرسوم رقم 2.22.663 صادر في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022( باملوافقة 

مناطق  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  القطاعي  التصميم  على 

أكادير  بجماعة  واالستجمامية  السياحية  واملنطقة  الحضري  التراث 

6639بعمالة أكادير - إداوتنان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................... 

مرسوم رقم 2.22.724 صادر في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022( باملوافقة 

تيزنيت  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

 ................................... 6640بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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2022( باملوافقة  1444 )6 أكتوبر  9 ربيع األول  2.22.725 صادر في  مرسوم رقم 

على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة أوالد تايمة 

 ............................... 6641بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

 )2022 أكتوبر   11(  1444 األول  ربيع  من   14 في  صادر   2.22.732 رقم  مرسوم 

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

جماعة مجاط واملدخل الجنوبي ملدينة مكناس بعمالة مكناس وباإلعالن 

 .......................................................................... 6641أن في ذلك منفعة عامة.

 )2022 أكتوبر   11(  1444 األول  ربيع  من   14 في  صادر   2.22.734 رقم  مرسوم 

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

تارودانت  بإقليم  لكفيفات  بجماعة  لكفيفات  سبت  ودوار  لكفيفات 

 .......................................................... 6642وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

بملجمع)بلش2يف)للف سفاط):

 	. «OCP(GREEN(WATER»(إذن)بإحدبث)ش2كة)تابعة)تسمى

 )2022 1444 )19 أكتوبر  22 من ربيع األول  2.22.821 صادر في  مرسوم رقم 

تسمى  تابعة  شركة  بإحداث  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  باإلذن 

إحدى  أو   »OCP S.A« شركة  لدن  من   «OCP GREEN WATER»
 ....................................................... 6642شركاتها التابعة ومستثمرين آخرين.

 	. «OCP(GREEN(ENERGY»(إذن)بإحدبث)ش2كة)تابعة)تسمى

)2022 1444 )19 أكتوبر  22 من ربيع األول  2.22.822 صادر في  مرسوم رقم 

 «OCP باإلذن للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركة تابعة تسمى

شركاتها  إحدى  أو   »OCP S.A« شركة  لدن  من   GREEN ENERGY»

6643التابعة ومستثمرين آخرين...................................................................... 
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نص ص)عامة

م2س م)لقم)8)5.)).))صادل)في)9)ل0 ع)بر 3)2333 )6)تكأ 20)))2)()بأغ ير)
 2332 7))من)ش ب3) في) بلصادل) ((.28.33( لقم) بمل2س م)  تأم م)
73.25)بملأعلق)باملنطقة) 2)2)()بأطب ق)بلقان ن)لقم) )29)ي ن  )

بملنجم ة)لأاف اللت) فج ج.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 74.15 املتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت 

بتاريخ   1.16.131 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  وفجيج 

21 من ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 

املنجمية  باملنطقة  املتعلق   74.15 رقم  القانون  بتطبيق   )2020 يونيو   19(

لتافياللت وفجيج ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11 من صفر 1444 

)8 سبتمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  من  التاسع  الباب  عنوان  التالي  النحو  على  يغير 

رقم 2.18.442 املشار إليه أعاله :

»تحكام)بنأقال ة) خأام ة«

املادة الثانية

املكررة   14 باملادة  الذكر  السالف   2.18.442 رقم  املرسوم  يتمم 

على النحو التالي :

مركزية  إدارة  مجلس  أول  تشكيل  أجل  من   - املكررة.   14 »املادة 

»الشراء والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج بعد تاريخ نشر 

»هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال األقاليم 

تعاونيات  أو  جمعيات  مع  بتنسيق  أعاله،   13 املادة  في  إليهم  »املشار 

املنجميين  للصناع  ممثل  اقتراح  على  التقليديين،  املنجميين  »الصناع 

»التقليديين عن كل إقليم من األقاليم املعنية.

أن  املقترحين  التقليديين  املنجميين  الصناع  ممثلي  في  »يشترط 

املفعول،  سارية  التقليدي  املنجمي  لالستغالل  رخص  على  »يتوفروا 

»وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية 

»للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج.

ملدة  املعنية  لألقاليم  التقليديين  املنجميين  الصناع  ممثلو  »يعين 

»أربع سنوات بقرار للوزير املكلف باملعادن.

»إذا فقد عضو من األعضاء املمثلين للصناع املنجميين التقليديين 
ملا  يتم تعويضه  التي عين من أجلها ألي سبب من األسباب،  »الصفة 
»تبقى من واليته، بعضو آخر وفق الطريقة املشار إليها أعاله، وذلك  

»في أجل ال يتعدى ثالثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
الطاقي  االنتقال  ووزيرة  واملالية  االقتصاد  ووزيرة  الداخلية  وزير 

والتنمية املستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 وزيرة االنتقال الطاقي

والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

م2س م)لقم)573.)).))صادل)في)9)ل0 ع)بر 3)2333 )6)تكأ 20)))2)) 
بملأعلقة) بلطع ن) في) للنظ2) بلجه ية) بللجان) عدد) بأحديد)

بالض2يبة) مقالها) د بئ2)بخأصاصها.

رئيس الحكومة،

للضرائب  العامة  املدونة  من  املكررة   225 املادة  أحكام  على  بناء 
للسنــة  43.06 رقــم  املاليــة  قانــون  مــن   5 املادة  بموجب   املحدثــة 
1.06.232 بتاريخ 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   املالية 

10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( كما تم تغييرها وتتميمها ؛

وعلى املرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1394 
1974( تطبيقا ألحكام الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون  )16 يوليو 
 )1974 1394 )15 يوليو  24 من جمادى اآلخرة  بتاريخ   1.74.338 رقم 

املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
)3 نوفمبر 1993( تطبيقا ألحكام القانون رقم 41.90 املحدثة بموجبه 

محاكم إدارية ؛
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 1436 األولى  في فاتح جمادى  الصادر   2.15.40 املرسوم رقم  وعلى 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 19 من صفر 1444 

)16 سبتمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان  يحدد عدد 

في تسع )9( لجان تعين مقارها ودوائر اختصاصها في الجدول امللحق 

بهذا املرسوم.

املادة الثانية

املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  العدل،  ووزير  بامليزانية 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

 ملحق)بامل2س م)لقم)573.)).))بلصادل)في)9)ل0 ع)بر 3)2333 )6)تكأ 20)))2)()بأحديد)عدد)بللجان)بلجه ية
للنظ2)في)بلطع ن)بملأعلقة)بالض2يبة) مقالها) د بئ2)بخأصاصها

مقال)) د بئ2)بخأصاص)بللجان)بلجه ية)للنظ2)في)بلطع ن)بملأعلقة)بالض2يبة

*
*  *
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م2س م)لقم)722.)).))صادل)في)9)ل0 ع)بر 3)2333 )6)تكأ 20)))2)()بأغ ير)

 تأم م)بمل2س م)لقم)27.763.))بلصادل)في)5))من)ل0 ع)بر 3)2339 

)23)ديسمبر)227)()بأطب ق)بلقان ن)لقم)62.26)بملحدثة)بم جبه)

بل كالة)بملغ02 ة)لأنم ة)بالستثمالبت) بلصادلبت.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع

األول 1439 )14 ديسمبر 2017( بتطبيق القانون رقم 60.16 املحدثة 

بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

السياسات العمومية، والسيما املادة 3 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 19 من صفر 1444 

)16 سبتمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير، على النحو التالي، أحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه 

أعاله رقم 2.17.763 :

 »تمارس وصاية الدولة على الوكالة املغربية.......................................

»من لدن السلطة الحكومية املكلفة باالستثمار، مع مراعاة السلط......

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

املرسوم  من   2 املادة  أحكام  التالي،  النحو  على  وتعوض،  تنسخ 

السالف الذكر رقم 2.17.763 :

القانون  من   7 املادة  في  عليهم  املنصوص  األعضاء  على  »عالوة 

تحت  الوكالة،  إدارة  مجلس  يتألف   ،60.16 رقم  أعاله  إليه  »املشار 

»رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املفوضة من لدنه لهذا 

»الغرض، من ممثلي اإلدارة التالي بيانهم :

» - السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالتجارة ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة باالستثمار.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير 

العمومية. السياسات  وتقييم 

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 

 املكلف باالستثمار والتقائية

 وتقييم السياسات العمومية،

اإلمضاء : محسن الجزولي.

 ((2(( تكأ 20) (6(  2333 بر 3) ل0 ع) (9 فــي) صـــادل) ((.((.723 لقــم) م2ســ م)

بين) ((2(( تغسطس) (3 بأاليخ) بملبرم) بالتفاق) على) بفقة) بامل 

ضمان) قصد) للأنم ة،) بإلف2يقي) بملغ02 ة) بلبنك) بململكة)

منحه) ت ل () (72.222.222( ت ل ) مل  ن) سبعين) بمبلغ) ق2ض)

بلبنك)بملذك ل)للمكأب)بل طني)للكه02اء) بملاء)بلصالح)للش2ب)

)ONEE(،)لأم يل)مش2 ع)تعزيز)بإلنأاج) تحسين)بردبء)بلأقني)

 بلأجالي)للماء)بلصالح)للش2ب.

رئيس الحكومة،

بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402 

)فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بتاريخ واملبرم  املرسوم،  هذا  بأصل  امللحق  االتفاق  على   يوافق 

للتنمية،  اإلفريقي  والبنك  املغربية  اململكة  بين   2022 أغسطس   4

أورو(   70.000.000( أورو  مليون  سبعين  بمبلغ  قرض  ضمان  قصد 
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للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  املذكور  البنك  منحه 

التقني  األداء  وتحسين  اإلنتاج  تعزيز  مشروع  لتمويل   ،)ONEE(

والتجاري للماء الصالح للشرب.

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  الذي ينشر  بتنفيذ هذا املرسوم،  يعهد 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2س م)لقم)828.)).))صادل)في))))من)ل0 ع)بر 3)2333 )29)تكأ 20)))2)) 

ب قف)بست فاء)لسم)بالسأيربد)بملف2 ض)على)بربقال)برل فة

رئيس الحكومة،

بناء على البند I من املادة 4 من قانون املالية رقم 25.00 عن الفترة 

2000 الصادر بتنفيذه الظهير  31 ديسمبر  إلى  املمتدة من فاتح يوليو 

 الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع األول 1421 )28 يونيو 2000(

بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند االستيراد، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

إلدارة  الراجعة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  وعلى 

الجمارك والضرائب غير املباشرة املصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة 

)1977 1397 )9 أكتوبر  25 من شوال  بتاريخ   1.77.339  قانون رقم 

كما وقع تغييرها وتتميمها وال سيما الفصل 5 منها ؛

الصادر   2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  وعلى 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى األولى 1443 

)10 ديسمبر 2021( وال سيما املادة 2 )I( منه ؛

ربيع من   22 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األول 1444 )19 أكتوبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

استثناء من أحكام البند I من املادة 4 من قانون املالية رقم 25.00 

للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 املشار إليه أعاله، 

املطبق  االستيراد  رسم  استيفاء   ،2023 ديسمبر   31 غاية  إلى  يوقف 

املصنفة  كيلوغرام   550 عن  وزنها  يقل  ال  التي  األليفة  األبقار  على 

حدود في  وذلك  الجمركية  الرسوم  تعريفة  من   0102.29  بالبند 

مائتي ألف )200.000( رأس.

املادة الثانية

املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

بامليزانية، تنفيذ هذا املرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم املوالي 

لتاريخ  نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع األول 1444 )19 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.
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بلخالج ة) بلأجالة) ق2بل) زي2) بتأم م) ()(2(( سبأمبر) (5(  2333 8)صف2) في) صادل) ((367.(( لقم) بلصناعة) بلأجالة) ل زي2) ق2بل)

 بالستثمالبت)بلخالج ة) بلصناعة)بلأقل دية)لقم)2328.93)بلصادل)في)7)ذي)بلقعدة)2323 )29)تب2يل)2993()بأحديد)

قائمة)بلسلع)بلتي)تأخذ)في)شأنها)تدببير)تهدف)إلى) ضع)ق  د)كم ة)على)بسأيربدها) تصدي2ها.

وزير الصناعة والتجارة،

في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة  الخارجية  واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها 

وتصديرها، كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التجارة  امللحقة بقرار وزير  للترخيص باالستيراد والتصدير،  الخاضعة  بالسلع  التوالي  الخاصة على   II و   I القائمتان  تتمم 

الخارجية واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية املشار إليه أعاله رقم 1308.94، بالسلع الواردة في القائمة امللحقة بهذا 

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.

*

*  *
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ملحق)بق2بل) زي2)بلصناعة) بلأجالة)لقم))).367))بلصادل)في)8)صف2)2333 )5)سبأمبر)))2)()بتأم م)ق2بل) زي2)بلأجالة)

بلخالج ة) بالستثمالبت)بلخالج ة) بلصناعة)بلأقل دية)لقم)2328.93)بلصادل)في)7)ذي)بلقعدة)2323 )29)تب2يل)2993) 

بأحديد)قائمة)بلسلع)بلتي)تأخذ)في)شأنها)تدببير)تهدف)إلى) ضع)ق  د)كم ة)على)بسأيربدها) تصدي2ها

قائمة)بلسلع)بلخاضعة)ل2خصة)بالسأيربد) بلأصدي2
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قـــ2بل)ل زي2ة)بالقأصاد) بملال ة)لقم))).322))صادل)في)26)من)صف2)2333 

بملأخذة) بملؤقأة) بالأدببير) بلعمل) باسأم2بل) ()(2(( سبأمبر) (23(

لكشف) تشخ ص) بلب  ل ج ة) بلفح صات) تسعال) بلتفاع) ضد)

بلعد ى)بفير س)SARS-COV-2))ك ف د)-)29).

وزيرة االقتصاد واملالية،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 

بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 

بموجب  عليه  املصادق  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

 1.20.60 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   23.20 رقم  القانون 

بتاريخ 5 شوال 1441 )28 ماي 2020(، والسيما املادة الثالثة منه ؛

1441 رجب  من   29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم   وعلى 

أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  بإعالن   )2020 مارس   24(

التراب الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا - كوفيد 19، تم تمديدها 

باملراسيم املوالية له ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

 )2021 سبتمبر   6(  1443 محرم  من   28 في  الصادر   2385.21 رقم 

البيولوجية  الفحوصات  أسعار  ارتفاع  ضد  مؤقتة  تدابير  باتخاذ 

لكشف وتشخيص العدوى بفيروس SARS-COV-2 )كوفيد - 19( ؛

انتشار  عن  الناتجة  االستثنائية  الظروف  استمرار  إلى  وبالنظر 

فيروس كورونا - كوفيد - 19،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يستمر العمل، طيلة مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، 

باألسعار القصوى إلجراء الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص 

العدوى بفيروس SARS-COV-2 )كوفيد- 19( كما تم تنظيمها بموجب 

أعاله  إليه  املشار  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 

رقم 2385.21 الصادر في 28 من محرم 1443 )6 سبتمبر 2021(.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق2بل)مشترك)ل زي2)بلفالحة) بلص د)بلبح2ي) بلأنم ة)بلق2 ية) بمل اه)

 (322.(( لقم) بالجأماع ة) بلصحة) بلحماية)  بلغابات)  زي2)

صادل)في)27)من)صف2)2333 )23)سبأمبر)))2)()بأغ ير) تأم م)

بلصحة) بلبح2ي)  زي2) بلفالحة) بلص د) ل زي2) بملشترك) بلق2بل)

لقم)2633.26)بلصادل)في)3))من)شعبان)2337 )32)ماي)226)) 

بأحديد)بلحد د)بلقص ى)للمل ثات)بملسم ح)بها)في)بملنأجات)

بر ل ة) بملنأجات)بلغذبئ ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصحة والحماية االجتماعية،

بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري 

 1437 شعبان  من   23 في  الصادر   1643.16 رقم  الصحة  ووزير 

في  بها  املسموح  للملوثات  القصوى  الحدود  بتحديد  )30 ماي 2016( 

املنتجات األولية واملنتجات الغذائية، كما تم تغييره،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 1643.16 رقم  أعاله  إليه  املشار  املشترك  بالقرار  امللحق  ينسخ 

ويعوض بامللحق بهذا القرار املشترك)*(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

 القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 1444 األول  ربيع   23 بتاريخ   7136 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )*(

)20 أكتوبر 2022(.
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 729.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للك2ة)بلطائ2ة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرالتربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية  األنظمة  على  يصادق 

الطائرة، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 7(2.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للج د ) فن ن)بلح2ب)بملشابهة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرالتربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للجيدو  املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية  األنظمة  على  يصادق 

وفنون الحرب املشابهة، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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7(2.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للمصالعات)بملماثلة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للمصارعات 

املماثلة، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

7((.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

لك2ة)بل د.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية  األنظمة  على  يصادق 

اليد، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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 7(3.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للمسايفة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للمسايفة، 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

7(5.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للأايك ند .

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يصادق على األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للتايكوندو،

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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732.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

لل2ياضات)بل ثيرية،)بل2شاقة)بلبدن ة،)بله ب)ه ب) برسال ب)

بملماثلة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للرياضات 

الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب واألساليب املماثلة، كما هو 

ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

732.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للدلبجات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية  األنظمة  على  يصادق 

للدراجات، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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2622.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للك2ة)بلحديدية.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  األساسية  األنظمة  على  يصادق 

الحديدية، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 (239.(2 لقم) بر لي) بل2ياضة) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) ل زي2)  ق2بل)

شأن) في) ()(2(( سبأمبر) ((2(  2333 صف2) من) ((3 في) صادل)

بملغ02 ة) بمللك ة) للجامعة) برساس ة) برنظمة) على) بملصادقة)

للك2بطي) تسال ب)مشتركة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

1431 رمضان  من   13 بتاريخ   1.10.150 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 أغسطس 2010( وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على األنظمة األساسية للجامعة امللكية املغربية للكراطي 

وأساليب مشتركة، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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بلصناعة) بلأجالة) بالقأصاد) بملال ة)  زي2) ل زي2ة) مشترك) ق2بل)

لقم))).7)5))صادل)في)5))من)صف2)2333 ))))سبأمبر)))2)) 

بملحدد)لإلج2بءبت) بلق بعد) بلدبخلي) بلنظام) باملصادقة)على)

بلصناعي) بلتس2يع) منطقة) دبخل) برعما3) بمزب لة) بملأعلقة)

طنجة)ط ك.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ووزير الصناعة والتجارة،

الصناعي  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على  بناء 

والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 

)26 يناير 1995(، كما تم تغييره، وال سيما املادة 14 منه ؛

 1416 رجب  من   19 في  الصادر   2.95.562 رقم  املرسوم  وعلى 

بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  لتطبيق   )1995 )12 ديسمبر 

التسريع الصناعي، وال سيما املادة 9 منه ؛

1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.345 رقم  املرسوم   وعلى 

)24 ماي 2019( بإحداث منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك ؛

1443 القعدة  ذي   2 في  الصادر   2.22.399 رقم  املرسوم   وعلى 

امتياز  طيك  طنجة  تهيئة  شركة  منح  على  باملوافقة   )2022 يونيو   2(

إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك ؛

وبعد االطالع على القرار املشترك لوزيرة االقتصاد واملالية ووزير 

1443 رمضان  من   12 في  الصادر   1114.22 رقم  والتجارة   الصناعة 

)14 أبريل 2022( بتحديد قائمة الخدمات املرتبطة باألعمال املرخص 

إقامتها في منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املشترك  القرار  هذا  بأصل  امللحق  الداخلي  النظام  على  يصادق 

داخل  األعمال  بمزاولة  املتعلقة  والقواعد  اإلجراءات  فيه  واملحددة 

منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1444 )22 سبتمبر 2022(.

وزيرة االقتصاد واملالية ،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

ق2بل)ل زي2)بلفالحة) بلص د)بلبح2ي) بلأنم ة)بلق2 ية) بمل اه) بلغابات)
لقم))).6)5))صادل)في)6))من)صف2)2333 )3))سبأمبر)))2)) 

يأعلق)باملنع)بملؤقت)لص د)بعض)تصناف)سمك)بلق2ش.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

في الصادر   1.73.255 بمثابة قانون رقم  الظهير الشريف   بناء على 

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

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادتين 6 و 34 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري، 

قرر ما يلي:

املادة األولى

القرشية  يمنع صيد األصناف املسماة قرش املطرقة من الفصيلة 

والقرش   )sphyrna tiburo( املسمى  الصنف  باستثناء   )sphyrnidae(

العينين  ذو  الثعلب  والقرش    )carcharhinus longimanus( املحيطي 

املياه  في  سنوات   )5( خمس  ملدة   )alopias superciliosus( الكبيرتين 

البحرية املغربية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

املنع  املادة األولى أعاله، يمكن، خالل فترة  استثناء من مقتضيات 

البحري،  الصيد  في  للبحث  الوطني  للمعهد  الترخيص  الذكر،  السالفة 

البحرية  املياه  في  املذكورة  املادة  في  عليها  املنصوص  األصناف  لصيد 

بالبحث  املتعلق  لبرنامجه  طبقا  وذلك  عينات،  أخذ  أجل  من  املغربية 

العلمي.

يحدد الترخيص املشار إليه أعاله، على الخصوص، مدة صالحيته 

يمكن  التي  الصيد  ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق 

أعاله   األولى  املادة  في  إليها  املشار  األصناف  قطع  عدد  وكذا  استعمالها 

رخصة  في  الترخيص  هذا  مرجع  إلى  يشار  كعينات.  بأخذها  املرخص 

الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا 

الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1444 )23 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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مق2ل)ملدي2)بملعهد)بملغ2بي)للأق يس)لقم))).629))صادل)في)32)من)صف2)2333 

ق اس ة) م بصفات) على) باملصادقة) بلقا�ضي) ()(2(( سبأمبر) ((7(

مغ02 ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010(، وال سيما املواد 11 و 15 و32 

منه ؛

10 الصادر  وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم 

سلطة  بتفويض  املتعلق   ،)2013 ديسمبر   23(  1435 صفر  من   19 في 

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

املواصفات  عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي.

________

)1( يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 7136 بتاريخ 23 ربيع األول 1444 

)20 أكتوبر 2022(.
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م2س م)لقم)735.)).))صادل)في)7)ل0 ع)بر 3)2333 )3)تكأ 20)))2)) 

بفقة)على)بلأصم م) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين)لته ئة) بامل 

بإقل م)بني)مال3) 0اإلعالن) م2كز)لع ايطة)بجماعة)ت الد)بكنا )

تن)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( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره  وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 26 فبراير 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد اكناو من 17 ديسمبر 2021 

إلى 17 يناير 2022 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة أوالد اكناو خالل دورته االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   PA 03/2020 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز لعيايطة بجماعة أوالد اكناو بإقليم بني مالل 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  اكناو  أوالد  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يعهد 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 ((2(( تكأ 20) (6(  2333 بر 3) ل0 ع) (9 في) صادل) ((.((.663 لقم) م2س م)

بفقة)على)بلأصم م)بلقطاعي) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين) بامل 

لته ئة)مناطق)بلتربث)بلحض2ي) بملنطقة)بلس اح ة) بالسأجمام ة)

ذلك) في) تن) إدب تنان) 0اإلعالن) (- تكادي2) بعمالة) تكادي2) بجماعة)

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( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 12 يوليو 2021 ؛

الفترة  خالل  أكادير  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من 24 يناير إلى 28 فبراير 2022 ؛

نص ص)خاصة
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وعلى مداوالت مجلس جماعة أكادير خالل دورته العادية املنعقدة 

بتاريخ 6 ماي 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 30 ماي 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق  والنظام   02/2020 رقم  القطاعي  التصميم  على  يوافق 

السياحية  واملنطقة  الحضري  التراث  مناطق  لتهيئة  املوضوعين  به 

واالستجمامية بجماعة أكادير بعمالة أكادير - إداوتنان وباإلعالن أن 

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يعهد إلى رئيس مجلس جماعة أكادير تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م2س م)لقم)3)7.)).))صادل)في)9)ل0 ع)بر 3)2333 )6)تكأ 20)))2)) 

بفقة)على)بلأصم م) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين)لته ئة) بامل 

منفعة) ذلك) في) تن) تيزنيت) 0اإلعالن) بإقل م) تيزنيت) جماعة)

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( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 2 فبراير 2022 ؛

الفترة  خالل  تيزنيت  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من 24 ماي إلى 24 يونيو 2022 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  تيزنيت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 19 يوليو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 09/2022 والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة جماعة تيزنيت بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يعهد إلى رئيس مجلس جماعة تيزنيت تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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 ((2(( تكأ 20) (6(  2333 بر 3) ل0 ع) (9 في) 5)7.)).))صادل) لقم) م2س م)

بفقة)على)بلأصم م) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين)لته ئة) بامل 

ذلك) في) تن) تال دبنت) 0اإلعالن) بإقل م) تايمة) ت الد) جماعة)

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 وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد تايمة خالل الفترة 

املمتدة من 5 أبريل إلى غاية 5 ماي 2022 ؛

دورته  خالل  املجتمع  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

العادية املنعقدة بتاريخ 6 ماي 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 07/2022 والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة جماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة 

عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م2س م)لقم))73.)).))صادل)في)23)من)ل0 ع)بر 3)2333 )22)تكأ 20)))2)) 

بفقة)على)بلأصم م) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين)لته ئة) بامل 

م2كز)جماعة)مجاط) بملدخل)بلجن بي)ملدينة)مكناس)بعمالة)

مكناس) 0اإلعالن)تن)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 وقع تغييره وتتميمه ؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة مجاط من 19 نوفمبر إلى 

18 ديسمبر 2021 ؛

الدورة  خالل  املنعقد  مجاط  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

االستثنائية بتاريخ 29 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 6 ماي 2022 ؛
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واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   AUMK 06/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 
ملدينة  الجنوبي  واملدخل  مجاط  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

مكناس بعمالة مكناس وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م2س م)لقم)733.)).))صادل)في)23)من)ل0 ع)بر 3)2333 )22)تكأ 20)))2)) 
بفقة)على)بلأصم م) بلنظام)بملأعلق)به)بمل ض عين)لته ئة) بامل 
م2كز)لكف فات) د بل)سبت)لكف فات)بجماعة)لكف فات)بإقل م)

تال دبنت) 0اإلعالن)تن)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 وقع تغييره وتتميمه ؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2020 ؛

 وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة لكفيفات من 13 ديسمبر
2021 إلى 12 يناير 2022 ؛

دورته  خالل  املنعقد  لكفيفات  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   
االستثنائية بتاريخ 18 يناير 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس املنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 08/2022 والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة مركز لكفيفات ودوار سبت لكفيفات بجماعة لكفيفات بإقليم 

تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م2س م)لقم)2)8.)).))صادل)في))))من)ل0 ع)بر 3)2333 )29)تكأ 20)))2)) 
باإلذن)للمجمع)بلش2يف)للف سفاط)بإحدبث)ش2كة)تابعة)تسمى)
»OCP(GREEN(WATER«)من)لدن)ش2كة)»OCP(S.A«)ت )إحدى)

ش2كاتها)بلأابعة) مستثم2ين)آخ2ين.

رئيس الحكومة ،

ب ان)برسباب):

يطلب املجمع الشريف للفوسفاط ».OCP S.A« اإلذن املنصوص 
تحويل  في  بموجبه  املأذون   39.89 رقم  القانون  من   8 املادة  في  عليه 
وتتميمه، من أجل  تغييره  الخاص كما وقع  القطاع  إلى  منشآت عامة 
إحداث شركة تابعة تسمى »OCP GREEN WATER« من لدن شركة   

«OCP S.A« أو إحدى شركاتها التابعة ومستثمرين آخرين.
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ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة، الذي صادق عليه مجلس 

بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  للفوسفاط  الشريف  املجمع  إدارة 

للفوسفاط  الشريف  املجمع  استراتيجية  إطار  في   ،2022 16 سبتمبر 

إنتاج  من  الحد  على  العمل  إلى  تطمح  والتي  املناخ  بتحديات  املهتمة 

غير  املياه  استخدام  وكذلك  الصناعية  أنشطتها  جميع  في  الكربون 

التقليدية، وذلك بهدف توفير 100 % من املياه غير التقليدية في أفق 

سنة 2026 وتحقيق محايدة الكربون في أفق سنة 2040.

ويتمثل النشاط الرئي�ضي لهذه الشركة، التي سيتم إحداثها في شكل 

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال يبلغ 3.855 مليون درهم، 

ولتزويد  الصناعي  لالستخدام  التقليدية  غير  املياه  وتسويق  إنتاج  في 

مناطق الجديدة وآسفي باملياه الصالحة للشرب.

لالحتياجات  املياه  إمدادات  تأمين  إلى  املشروع  هذا  ويهدف  هذا، 

الجديدة  مناطق  ولتزويد  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  الصناعية 

وآسفي باملياه الصالحة للشرب.

كما سيمكن هذا املشروع من تعزيز الدور املركزي للمجمع املذكور 

في تنفيذ السياسات العمومية في القطاعات االستراتيجية وكذا تعزيز 

خبرة ومعرفة املجمع في مجاالت املياه والطاقات الخضراء.

هذا، ويتوقع أن يبلغ حجم اإلنتاج والتزويد باملاء الصالح للشرب 

مكعب  متر  مليون   85 حوالي  الصناعي  لالستخدام  الصالحة  واملياه 

سنة 2023 و 110 ماليين متر مكعب سنويا في أفق سنة 2026.

تعزيز  مقدمتها  وفي  املشروع  هذا  من  املتوخاة  لألهداف  ونظرا 

السياسات  تنفيذ  في  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  املركزي  الدور 

العمومية في القطاعات االستراتيجية وتطوير خبرة ومعرفة املجمع في 

مجاالت املياه الغير التقليدية والطاقات الخضراء ؛

وبناء على املادة 8 من القانون رقم 39.89 املأذون بموجبه في تحويل 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص  القطاع  إلى  عامة   منشآت 

رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 )11 أبريل 1990(،كما وقع 

تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تسمى  تابعة  شركة  بإحداث  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  يؤذن 

من  درهم،  مليون   3.855 قدره  برأسمال   »OCP GREEN WATER»

لدن شركة ».OCP S.A« أو إحدى شركاتها التابعة ومستثمرين آخرين.

املادة الثانية

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع األول 1444 )19 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2س م)لقم)))8.)).))صادل)في))))من)ل0 ع)بر 3)2333 )29)تكأ 20)))2)) 

تابعة) ش2كة) بإحدبث) للف سفاط) بلش2يف) للمجمع) باإلذن)

«OCP(S.A« لدن)ش2كة) من) («OCP(GREEN(ENERGY»  تسمى)

ت )إحدى)ش2كاتها)بلأابعة) مستثم2ين)آخ2ين.

رئيس الحكومة ،

ب ان)برسباب):

يطلب املجمع الشريف للفوسفاط »OCP S.A« اإلذن املنصوص 

تحويل  في  بموجبه  املأذون   39.89 رقم  القانون  من   8 املادة  في  عليه 

وتتميمه، من أجل  تغييره  الخاص كما وقع  القطاع  إلى  منشآت عامة 

إحداث شركة تابعة تسمى »OCP GREEN ENERGY«، من لدن شركة   

«OCP S.A« أو إحدى شركاتها التابعة ومستثمرين آخرين.

ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة، الذي صادق عليه مجلس 

بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  للفوسفاط  الشريف  املجمع  إدارة 

للفوسفاط  الشريف  املجمع  استراتيجية  إطار  في   ،2022 16 سبتمبر 

إنتاج  من  الحد  على  العمل  إلى  تطمح  والتي  املناخ  بتحديات  املهتمة 

غير  املياه  استخدام  وكذلك  الصناعية  أنشطتها  جميع  في  الكربون 

التقليدية، وذلك بهدف تحقيق محايدة الكربون في أفق سنة 2040.

ويتمثل النشاط الرئي�ضي لهذه الشركة التي سيتم إحداثها في شكل 

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال يبلغ 1.452 مليون درهم، 

في إنتاج وتسويق الطاقات املتجددة.

هذا، ويهدف هذا املشروع إلى إمداد املجمع الشريف للفوسفاط 

غير  املياه  إلنتاج  سيما  وال  النظيفة،  بالطاقة  له  التابعة  والشركات 

التقليدية الصالحة للشرب ولالستخدام الصناعي.
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الكلفة  وتقليص  الكربون  محايدة  هدف  تحقيق  من  سيمكن  كما 

ومعرفة  خبرة  تعزيز  وكذا  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  الطاقية 

املجمع في مجاالت الطاقات الخضراء.

الربع  بأفق  إنتاجا  البرنامج  هذا  من  األولى  املرحلة  وتتوقع  هذا 

مدينة مستوى  على  ميغاواط   30 بقوة  طاقة   2023 سنة  من   األخير 

بن جرير ستخصص لتعبئة شركة »OCP GREEN WATER« بالطاقة 

بين  ما  مثبتة  ميغاواط   202 بقوة  طاقة  إنتاج  تتوقع  كما  النظيفة، 

احتياجات  لتغطية  بدورها  ستخصص  جرير  وبن  خريبكة  موقعي 

بالطاقة  التزويد  مستوى  على  العجز  وكذا  والكنتور  خريبكة  مناجم 

الكهربائية باملركب الكيماوي بآسفي.

تعزيز  مقدمتها  وفي  املشروع  هذا  من  املتوخاة  لألهداف  ونظرا 

السياسات  تنفيذ  في  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  املركزي  الدور 

العمومية في القطاعات االستراتيجية وتطوير خبرة ومعرفة املجمع في 

مجاالت املياه والطاقات الخضراء ؛

وبناء على املادة 8 من القانون رقم 39.89 املأذون بموجبه في تحويل 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص  القطاع  إلى  عامة  منشآت 

رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 )11 أبريل 1990(،كما وقع 

تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تسمى  تابعة  شركة  بإحداث  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  يؤذن 

1.452 مليون درهم، من  برأسمال قدره   »OCP GREEN ENERGY»

لدن شركة »OCP S.A« أو إحدى شركاتها التابعة ومستثمرين آخرين.

املادة الثانية

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع األول 1444 )19 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ثمن)بلنسخة)بمق2)بملطبعة)بل2سم ة):)22)دلبهم

ثمن)بلنسخة)لدى)بمل دعين)بملعأمدين):))2)دلهما

تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(


