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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

السية)الث نية)عش61)بعد)امل ئة)-)عد ))6)7  6))آل  ى)امج61)666) )1))9ي 19) )1))

صفحة
فهرست

نصوص)ع مة

مك فحة)غسل)األموال.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 

 )2023 1444 )16 يناير  23 من جمادى اآلخرة  133.23 صادر في  رقم 

نشاط  على  املفروضة  الداخلية  واملراقبة  اليقظة  بالتزامات  يتعلق 

496الوكالء العقاريين..................................................................................... 

حل 9ة)األصي ف)اليب تية)بشه  6)االستنب ط)اليب تي.

والغــابــات وامليــاه  القـرويـــة  والتنميــة  البحــري  والصيـد  الفالحــة  لـوزيــر   قــرار 

 )2022 نوفمبر   14( 1444 ربيع اآلخر  19 من  في  3091.22 صادر  رقـم 

502بحماية األصناف النباتية بشهادة االستنباط النباتي............................. 

املص  قة)على)مواصف ت)قي سية)مغ1بية.

جمادى  6 في  صادر   13.23 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  ملدير   مقرر 

باملصادقة على مواصفات  القا�ضي   )2022 1444 )30 ديسمبر  اآلخرة 

 ....................................................................................... 508قياسية مغربية.

نصوص)ج صة

اإلسالميـة) للـدراسـ ت) سعـو ) العزيز آل) عبد) امللك) »مؤسسة)

والعلـوم)اإلنس نيـة«.)-)آلعية)ذات)ميفعة)ع مة.

مرسوم رقم 2.22.1069 صادر في 5 جمادى اآلخرة 1444 )29 ديسمبر 2022( 

 1420 شعبان  من   30 في  الصادر   2.99.1269 رقم  املرسوم  بتغيير 

 )9 ديسمبر 1999( باعتبار الجمعية املسماة »مؤسسة امللك عبد العزيز

مقرهــا الكـائــن  اإلنسانيـة«  والعلـوم  اإلسالميـة  للـدراسـات  سعـود   آل 

509بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة............................................... 
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املص  قة)على)عللية)التحد9د)اإل اري.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1000 رقم   مرسوم 
 915 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5(
الساللية  للجماعة  التابع  ازوغار«  »ملك  املدعو  بالعقار  املتعلقة 
 ............ 509»ادولون« الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1001 رقم   مرسوم 
 917 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5(
املتعلقة بالعقار املدعو »مروخت« التابع للجماعتين السالليتين »ايت 
 ... 510سمك واساكي« الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1002 رقم   مرسوم 
 924 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5(
الساللية  للجماعة  التابع  ومان«  اكني  »ملك  املدعو  بالعقار  املتعلقة 
 ......... 510»زاكموزن« الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1003 رقم   مرسوم 
 930 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5(
الساللية  للجماعة  التابع  اورير ملولن«  املدعو »ملك  بالعقار  املتعلقة 
511»ايت وكاز« الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت........... 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1004 رقم   مرسوم 
 695 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5(
املتعلقة بالعقار املدعو »تميشت« التابع للجماعة الساللية »اغديون« 
512الكائن بقيادة سكتانة بدائرة تالوين بإقليم تارودانت............................ 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1005 رقم   مرسوم 
اإلداري التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5( 

رقم 263 أ املتعلقة بالعقار املدعو »بالد بوعشوش قطعة 1 و 2 و 3 و 4« 
التابع للجماعات الساللية »آيت زباير وآيت حلي وآيت اعيدن« الكائن 
 ..................... 512بقيادة ايت ميمون بدائرة الخميسات بإقليم الخميسات.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1006 رقم   مرسوم 
اإلداري التحديد  عملية  على  باملصادقة   )2023 يناير   5( 

263 ب املتعلقة بالعقار املدعو »بالد اشماش قطعة 1 و 2 و 3«  رقم 
بقيادة الكائن  حلي«  وآيت  زباير  »آيت  السالليتين  للجماعتين   التابع 
513ايت ميمون بدائرة الخميسات بإقليم الخميسات.................................. 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1007 رقم   مرسوم 
166 س التحديد اإلداري رقم  باملصادقة على عملية   )2023 يناير   5( 

التابع  لكليلي«  أوالد  »جنادرة  املدعو  بالعقار  املتعلقة   2 القطعة 
الخوالقة  بقيادة  الكائن  للجنادرة«  لكليلي  »أوالد  الساللية  للجماعة 
 ............................................................ 514بدائرة الكنتور بإقليم اليوسفية.

للفالحة) ق بلة) أو) فالحية) أرضية) قطعة) ميح) ( (- ب1شيد.) إقليم)
ملستفيد)آد9د.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1011 رقم   مرسوم 
قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة  جديد  مستفيد  بمنح   )2023 يناير   5(
له  املمنوحة  إسقاط حق  إثر  الخاصة على  الدولة  أمالك  للفالحة من 
 ............................................................................... 514سابقا بإقليم برشيد.

افقة)على)تص ميم)وأنظلة)التهيئة. املو

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1012 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
ذلك  في  أن  وباإلعالن  مالل  بني  بإقليم  أودي  فم  جماعة  مركز  لتهيئة 
515منفعة عامة............................................................................................. 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1014 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
بجماعة  املدينة  مراكش  بمقاطعة  ملراكش  العتيقة  املدينة  لتهيئة 
بعمالة  األسوار(  داخل  )قطاع  القصبة   - مشور  وجماعة  مراكش 
 ............................................. 516مراكش وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1015 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
بعمالة مراكش  القصبة )قطاع خارج األسوار(   - لتهيئة جماعة مشور 
 .......................................................... 516وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1016 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة جماعة أوالد مراح وجزء من املنطقة املحيطة بها بإقليم سطات 
 .......................................................... 517وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1017 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
ذلك  في  أن  وباإلعالن  سطات  بإقليم  العايدي  سيدي  جماعة  لتهيئة 
518منفعة عامة............................................................................................. 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1030 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة مركز جماعة أقواس بريش بعمالة طنجة - أصيلة وباإلعالن أن 
518في ذلك منفعة عامة................................................................................. 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1032 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة جماعة ويسالن واملنطقة الشمالية الشرقية املحيطة بها التابعة 
 .. 519لجماعة الدخيسة بعمالة مكناس وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1033 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة مركز الفوارات بجماعة آيت حرز هللا بإقليم الحاجب وباإلعالن 
 .......................................................................... 520أن في ذلك منفعة عامة.

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1034 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة مركز جماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور وباإلعالن أن في ذلك 
520منفعة عامة............................................................................................. 

1444 اآلخرة  جمادى  من   12 في  صادر   2.22.1035 رقم   مرسوم 
)5 يناير 2023( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة مركز ملناقرة بجماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور وباإلعالن أن في 
521ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

مرسوم رقم 2.22.1079 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
522جماعة تزمورت بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة...... 

املع  الت)بين)الشه  ات.

في  صادر   3271.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( بتتميم القرار رقم 2797.95 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 522املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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في  صادر   3272.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( بتتميم القرار رقم 2797.95 

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 523املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في صادر   3424.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 523تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3425.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 524تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3426.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 524تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3427.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 525تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3428.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 525تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3429.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 526تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3430.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18

بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 526تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3431.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18
بتحديد   )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 
 ................................................ 527تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

في صادر   3432.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   13(  1444 األولى  جمادى  من   18
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وسي سة) واإلسك ن) والتعلير) الوطني) التراب) إعدا ) لوزي61) ق1ار)

 (666 امج61) آل  ى) من) في) )) ص  ر) رقم) ).  )) املد9ية)

)6))9ي 19) )1)()9تعلق)ب لتزام ت)اليقظة)وامل1اقبة)الداجلية)

املف1وضة)على)نش ط)الوكالء)العق ريين.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

بناء على القانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع األول 1428 

)17 أبريل 2007(، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما املادتين 5 و13.1 

منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 

بتطبيق  املكلفة  الوطنية  اللجنة  تأليف  بتحديد  )3 أغسطس2021( 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات  في  عليها  املنصوص  العقوبات 

وكيفية  وتمويلها  التسلح  وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحدة 

اشتغالها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1443 محرم  من   30 في  الصادر   2.21.708 رقم  املرسوم  وعلى 

)8 سبتمبر 2021( املتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من 

الشركات املنشأة باملغرب ومن الترتيبات القانونية ؛

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 ؛

املـاليــة للمعلـومــــات  الـوطنيـــة  الهيئــة  مقـــرر  على  االطــــالع   وبعد 

األشخاص  على  الواجبة  بااللتزامات  املتعلق   D1/ANFR/2021 رقم 

الخاضعين وبأشكال املراقبة،

قررت ما يلي :

الباب األول

أحك م)ع مة

املادة األولى

املتعلق   43.05 رقم  القانون  من  و13.1   5 املادتين  ألحكام  طبقا 

بمكافحة غسل األموال كما وقع تغييره وتتميمه، يهدف هذا القرار إلى 

تحديد القواعد املطبقة على أنشطة الوكيل العقاري املتعلقة بشراء 

إنجازها  أو  بإعدادها  القيام  عند  فيها،  املشاركة  أو  عقارات  بيع  أو 

تلقائية  بصفة  اليقظة  إجراءات  بتطبيق  والخاصة  زبنائه،  لفائدة 

ومستمرة والتصريح باالشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية 

املتعلقة بهذه األنشطة.

املادة 2

يراد، في مدلول هذا القرار، بما يلي :

بشكل  يقدم  اعتباري  أو  ذاتي  شخص  كل  (: العق ري) الوكيل) (- ((

اعتيادي أو احترافي، خدمات لفائدة الغير، تتعلق بشراء أو بيع عقارات 

أو املشاركة فيها ؛

ذاتي  شخص  كل  (: االعتي  9ون) الزبي ء) االعتي  ي/) الزبون) (- ((

بصفة  يطلب  أجنبي  لقانون  أو  املغربي  للقانون  خاضع  اعتباري  أو 

منتظمة أو متقطعة خدمات الوكيل العقاري ؛

 )-)الزبون)الع1�ضي):)كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون 

املغربي أو لقانون أجنبي :

من  ذلك  تم  سواء  عرضية،  عملية  العقاري  الوكيل  لدى  ينجز   -

خالل عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛

- ال يطلب بانتظام الخدمات التي يعرضها الوكيل العقاري.

6)-)ملثل)الزبون):)أي شخص يتصرف لحساب الغير، عند طلب 

خدمات الوكيل العقاري ويتعلق األمر على وجه الخصوص ب :

- الوكيل الذي يتصرف بموجب وكالة ؛

- املمثل القانوني للقاصرين والبالغين عديمي األهلية.

5)-)عالقة)األعل ل):)عالقة مهنية أو تجارية يفترض فيها االستمرار، 

عندما يتم ربطها بين الوكيل العقاري والزبون.

يمكن أن تخضع عالقة األعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات 

متتالية بين املتعاقدين أو تترتب عنه التزامات مستمرة بالنسبة لهم.

وعند عدم وجود هذا العقد تكون عالقة األعمال قائمة أيضا في 

حالة استفادة زبون معين بانتظام من تدخل الوكيل العقاري من أجل 

إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر.

نصوص)ع مة
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الباب الثاني

اقبة)الداجلية ميظومة)اليقظة)وامل1

املادة 3

يتعين على الوكيل العقاري وضع منظومة دائمة لليقظة واملراقبة 

األموال  بغسل  املتعلقة  املخاطر  على  القائم  للنهج  وفقا  الداخلية 

وتمويل اإلرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة املخاطر املحددة. 

ويتعين عليها أن تغطي عالقة األعمال والزبناء االعتياديين والعرضيين 

واملستفيدين الفعليين.

كما يتعين أن تكون منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية جزءا من 

املنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.

املادة 4

تتضمن  أن  يجب  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بغية 

اليقظة واملراقبة الداخلية السياسات واإلجراءات املنظمة  منظومة 

ملا يلي :

وتحيينه  وتوثيقه  الداخلية  للمخاطر  املستمر  والتدبير  التقييم   -

بشكل دوري وفهم املخاطر واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بخفضها ؛

- قواعد قبول الزبون ؛

- تدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف عالقة العمل 

والزبناء العرضيين واملستفيدين الفعليين ؛

- تحيين وحفظ الوثائق املتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها 

ملدة ال تقل عن عشر )10( سنوات ؛

- قواعد فرز بيانات الزبناء واملستفيدين الفعليين من العمليات ؛

- تتبع العمليات ومراقبتها ؛

- التصريحات باالشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ؛

- تحسيس وتكوين الوكالء العقاريين ومستخدميهم.

تتم مالءمة هذه املنظومة بشكل دوري وفق نهج قائم على املخاطر 

وفي تناسب مع نوعية املخاطر وطبيعة أنشطة الوكيل العقاري وكذا 

مع درجة تعقيدها وحجمها واملخاطر املتعلقة بها.

املادة 5

املالية  للعقوبات  الفوري  التنفيذ  العقاري  الوكيل  على  يجب 

القوائم  على  املدرجين  والكيانات  األشخاص  يخص  فيما  املستهدفة 

األمن  مجلس  لقرارات  تنفيذا  وضعها  يتم  التي  املحلية  أو  األممية 

ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا ألحكام 

القانون رقم 43.05 املذكور أعاله.

املادة 6

يطبق الوكيل العقاري تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات 

عقارات شراء  أو  ببيع  أساسا  تتعلق  والتي  لفائدتهم،  ينجزها   التي 

أو املشاركة فيها، وحسب نوعية املخاطر التي تمثلها، مع األخذ بعين 

االعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.

املادة 7

يجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة املنصوص عليها في 

هذا القرار تجاه زبنائه عند :

• الشروع في عالقات األعمال ؛

• الشك في صحة أو مالءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول 

عليها مسبقا ؛

• وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

املادة 8

يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع األشخاص الذاتيين مجهولي 

الهوية أو مع الشركات الوهمية.

املادة 9

املعلومات  عناصر  بتجميع  يقوم  أن  العقاري  الوكيل  على  يتعين 

عالقة  في  الدخول  في  يرغب  شخص  كل  هوية  تحديد  من  تمكن  التي 

مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون 

األشخاص  وكذا  املذكورة  العمليات  من  الفعلي  واملستفيد  العر�ضي 

هويتهم  من  والتحقق  زبنائهم  عن  بالنيابة  أو  باسم  يتصرفون  الذين 

ومن الصالحيات املخولة لهم.

إليهم  املشار  األشخاص  هوية  تحديد  العقاري  الوكيل  على  يتعين 

التي  املعامالت  مبلغ  عن  النظر  بغض  منها  والتحقق  األولى  الفقرة  في 

ينفذونها واملستفيد الفعلي من هذه املعامالت املذكورة.

في  إليهم  املشار  األشخاص  هوية  من  العقاري  الوكيل  يتحقق 

الفقرة األولى أعاله بواسطة جميع املستندات أو البيانات أو املعلومات 

املستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن املعرفة التامة به.

املادة 10

كانت  ولو  أي عملية حتى  إنجاز  أو  أعمال  في عالقة  الدخول  قبل 

معلومات  بطاقة  العقاري  الوكيل  يعد  محتمل،  زبون  مع  عرضية 

باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق 

سلطة  من  أو  مؤهلة  مغربية  سلطة  من  املسلمة  الرسمية  التعريف 

سارية  الوثائق  هذه  صالحية  تكون  أن  ويجب  بها.  معترف  أجنبية 

املفعول، وأن تحمل صورة الزبون.
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تضمن في البطاقة املذكورة البيانات التالية :

- االسم أو األسماء الشخصية للزبون واسمه العائلي وتاريخ ومكان 

ازدياده وعند االقتضاء، األسماء الشخصية والعائلية لوالديه ؛

للمواطنين  بالنسبة  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  رقم   -

املغاربة وتاريخ إصدارها وصالحيتها والسلطة املصدرة لها ؛

املقيمين وتاريخ إصدارها  بالنسبة لألجانب  التسجيل  - رقم بطاقة 

وصالحيتها والسلطة املصدرة لها ؛

مقامه  تقوم  أخرى  تعريف  وثيقة  أي  رقم  أو  السفر  جواز  رقم   -

بالنسبة لألجانب غير املقيمين وتاريخ إصدارها وصالحيتها والسلطة 

املصدرة لها ؛

- العنوان الكامل ؛

- املهنة ؛

- رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني في حالة توفرهما ؛

- معلومات حول موضوع وطبيعة عالقات األعمال.

للمقاولين  بالنسبة  أخرى  معلومات  طلب  يتم  ذلك  على  عالوة 

الذاتيين، رقم السجل الوطني للمقاول الذاتي. 

يجب على الوكيل العقاري الحصول على نسخة من وثائق الهوية 

املذكورة أعاله والوثائق التي تمكن من التحقق من املعلومات التي تم 

جمعها.

املادة 11

قبل الدخول في عالقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية حتى ولو كانت 

عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم 

هذا الزبون، شخص اعتباري، ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة 

القانونية لهؤالء األشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف التالية :

- التسمية التجارية ؛

- الشكل القانوني ؛

- األنشطة املمارسة ؛

- عنوان املقر الفعلي ملزاولة األنشطة ؛

- رقم التعريف الضريبي ؛

وعند  االعتباري،  للشخص  التجاري  السجل  في  القيد  رقم   -

االقتضاء، لوكاالته وفروعه، وكذا املحكمة التي تم فيها القيد ؛

- رقم التعريف املوحد للمقاولة ؛

االعتباري،  الشخص  وتسيير  إدارة  أجهزة  في  األعضاء  هوية   -

واألشخاص املوكل إليهم تشغيل حساب الزبون ؛

- معلومات حول موضوع وطبيعة عالقات األعمال املزمع إقامتها.

املادة 12

لتحديد هوية الزبون سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، يجب على 

الوكيل العقاري أن يسجل في بطاقة املعلومات، باستثناء التصريحات 

في  عليها  املنصوص  الهوية  تعريف  األموال، عناصر  املتعلقة بمصدر 

املادتين 9 و10 أعاله باالستناد إلى البيانات الواردة في الوثائق األصلية، 

وأن يحتفظ بنسخة منها. كما يتعين عليه أن يطلب من ممثل الزبون 

تقديم أي وثيقة تثبت تمتعه بسلطة التصرف باسم الزبون.

املادة 13

العقاري  الوكيل  على  يتعين  الفعليين،  املستفيدين  لتحديد 

للمستفيدين  العمومي  السجل  في  املضمنة  البيانات  من  االستفادة 

الفعليين. كما يجب على الوكيل العقاري جمع عناصر تعريف الهوية 

التالية :

االزدياد،  ومكان  وتاريخ  والعائلية  الشخصية  األسماء  أو  االسم   -

وعند االقتضاء، األسماء الشخصية والعائلية لوالديه ؛

للمواطنين  بالنسبة  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  رقم   -

املغاربة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها ؛

- رقم بطاقة التسجيل أو اإلقامة لألجانب املقيمين وتواريخ إصدارها 

وانتهاء صالحيتها ؛

بالنسبة  محلها  تحل  أخرى  هوية  وثيقة  أي  أو  السفر  جواز  رقم   -

لألجانب غير املقيمين ؛

- العنوان الكامل ؛

- الوظيفة أو املهنة.

يجب تسجيل العناصر املذكورة أعاله في بطاقات معلومات، ويتم 

من  مستقاة  معلومات  أو  بيانات  أو  مستندات  بواسطة  منها  التحقق 

مصادر موثوقة ومستقلة.

املادة 14

يجب على الوكيل العقاري أن يفحص بصفة دقيقة الوثائق املشار 

عند  ورفضها  الظاهرة،  صحتها  من  للتأكد  و12  و10   9 املواد  في  إليها 

االقتضاء إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق أو عدم تطابق 

البيانات املضمنة فيها. وفي هذه الحالة األخيرة، يتعين مطالبة الزبون 

باإلدالء بوثائق إثبات جديدة.



611الجريدة الرسمية عدد 7162 -)26 جمادى اآلخرة 1444 )19 يناير 2023(  

املادة 15

واملعلومات،  واملعطيات  الوثائق  أن  من  العقاري  الوكيل  يتحقق 
املواد  في  اليقظة املنصوص عليه  تدابير  تنفيذ  في إطار  املحصل عليها 

أعاله، محينة.

على  املستمرة  األعمال  عالقة  حالة  في  العقاري  الوكيل  يسهر 
التحيين املنتظم لهذه الوثائق واملعطيات واملعلومات مع مراعاة أهمية 
املرتبطة  املخاطر  نوعية  إلى  بالنظر  جمعها  تم  التي  العناصر  وكفاية 

بالزبناء.

املادة 16

مالءمة  أو  صحة  في  العقاري  الوكيل  لدى  شك  وجود  حالة  في 
بيانات تعريف هوية الزبون أو املستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها 

مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة املناسبة.

املناسبة  اليقظة  تدابير  تطبيق  العقاري  الوكيل  على  تعذر  وإذا 
غير  املعنيين  األشخاص  هوية  فيها  تكون  التي  الحالة  في  أو  املذكورة 
مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الوكيل العقاري 

أن :

يتعين  كما  األشخاص  هؤالء  مع  أعمال  عالقة  إقامة  عن  يمتنع   -
عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم ؛

- ينهي كل عالقة عمل في هذا الشأن.

العقاري أن يقدم، فورا،  الوكيل  وفي هاتين الحالتين، يتعين على 
تصريحا باالشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات املالية .

املادة 17

الخصوص  على  العقاري  للوكيل  بالنسبة  مرتفعة  مخاطر  يمثل 
الزبناء وممثلو الزبناء واملستفيدون الفعليون التالي بيانهم :

- األشخاص الذين اعتبرهم الوكيل العقاري يمثلون مخاطر مرتفعة 
املعلومات  وبطاقات  االستمارة  في  املضمنة  البيانات  إلى  استنادا 

الخاصة بهم ؛

- األجانب غير املقيمين ؛

- املنظمات غير الهادفة لتحقيق الربح ذات املخاطر املرتفعة ؛

- األشخاص الذاتيون واالعتباريون املنتمون إلى البلدان التي تدعو 
مجموعة العمل املالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة املعززة تجاهها.

املادة 18

وممثليهم  الزبناء  على  يطبق  أن  العقاري  الوكيل  على  يجب 
إلى  بالنظر  مرتفعة  مخاطر  يمثلون  الذين  الفعليين  واملستفيدين 
مرتفعة  والدول  بها  يقومون  التي  العمليات  ونوع  القانونية  طبيعتهم 
على  تتمثل  والتي  املكثفة  لليقظة  تدابير  عدة  أو  تدبير  املخاطر، 

الخصوص فيما يلي :

- جمع معلومات إضافية عن األشخاص املذكورين ؛

املزمع  أو  املنفذة  العمليات  أسباب  عن  معلومات  على  الحصول   -
تنفيذها ؛

لطبيعة  املتوخاة  الطبيعة  عن  إضافية  معلومات  على  الحصول   -
العمل ؛

- الحصول على معلومات عن مصدر أموال أو ممتلكات الزبون ؛

العقاري  الوكيل  كان  إذا  املسير  الجهاز  موافقة  على  الحصول   -
شخصا اعتباريا قبل إقامة عالقة العمل مع هذه الفئة من الزبناء.

- إخبار الجهاز املسير كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات املنجزة 
من طرف الزبناء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.

املادة 19

يتعين أن يراجع الوكيل العقاري بانتظام قائمة البلدان التي تمثل 
مخاطر عالية واملنشورة من قبل الهيئات املختصة، من أجل إخضاعها 

لتدابير اليقظة املعززة باإلضافة إلى أي تدابير أخرى يراها مناسبة.

املادة 20

يمكن للوكيل العقاري أن يطبق تدابير اليقظة املبسطة في مجال 
تحديد هوية الزبناء والسيما ما يلي :

عالقة  إقامة  بعد  الفعلي  واملستفيد  الزبون  هوية  من  التحقق   -
األعمال ؛

- التخفيف من وتيرة تحيين عناصر تحديد هوية الزبون.

الباب الثالث

تدابير)اليقظة)إزاء)العللي ت

املادة 21

يتعين على الوكيل العقاري أن يضع بالنسبة لكل فئة من الزبناء 
إلى  تجاوزها  يؤدي  بحيث  بها  القيام  يتم  التي  العمليات  بشأن  عتبات 

اعتبار العمليات غير اعتيادية. 

املادة 22

يتعين على الوكيل العقاري أن يتأكد من أن العمليات املنجزة من 
معرفته  مع  تماما  تتناسب  األعمال،  عالقة  فترة  طيلة  زبنائه،  طرف 
بهؤالء الزبناء، وبأنشطتهم ونوعية املخاطر التي يمثلونها وكذا مصدر 

أموالهم.

املادة 23

الخصوص  وجه  على  املعقدة  أو  االعتيادية  غير  العمليات  تشمل 
تلك التي :
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- يبدو أنها ال تتوفر على غرض مشروع ظاهر ؛

- تهم مبالغ تختلف تماما عن العمليات االعتيادية للزبون ؛

- تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي.

لعدم  بالنظر  املعنية  العملية  لتعقيد  األسا�ضي  العنصر  يتحدد 

للزبون، االقتصادي  أو  املنهي  والنشاط  املعنية  العملية  بين   توافق 

أو ذمته املالية.

غير  العمليات  بدارسة  يقوم  أن  العقاري  الوكيل  على  يتعين 

لدى  يتحرى  اإلطار  وفي هذا  أعاله.  إليها  املشار  املعقدة  أو  االعتيادية 

الزبون حول سياق وموضوع هذه العمليات، ومصدر ووجهة األموال 

وكذا هوية املستفيدين الفعليين.

املادة 24

يجب إبالغ السلطة الحكومية املكلفة باإلسكان بأي معاملة تعتبر 

غير عادية أو معقدة أو مشبوهة.

في حالة كشف الوكيل العقاري عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة 

من العمليات املرتبطة فيما بينها وإذا كان تنفيذ االلتزام باليقظة من 

شأنه أن يثير انتباه الزبون بشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات 

املذكورة جاز له عدم االلتزام باليقظة املذكورة. ويتعين عليه في هذه 

للمعلومات  الوطنية  الهيئة  لدى  باالشتباه  تصريحا  يقدم  أن  الحالة 

املالية.

املادة 25

وشروط  مهامه  تحدد  مراسل  تعيين  العقاري  الوكيل  على  يجب 

تعيينه وفق مقتضيات املقرر الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات 

املالية واملتعلق بالتصريح باالشتباه وبتبليغ الهيئة باملعلومات.

يجب على الوكيل العقاري إعداد وإرسال التصريح باالشتباه عند 

اكتشاف االشتباه، وذلك طبقا ملا ينص عليه املقرر الصادر عن الهيئة 

الوطنية للمعلومات املالية واملتعلق بالتصريح باالشتباه وبتبليغ الهيئة 

باملعلومات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

الباب الرابع

حفظ)الوث ئق

املادة 26

املعلومات  ببطاقة  سنوات  عشر  ملدة  العقاري  الوكيل  يحتفظ 

11 أعاله وبجميع  املادة  في  إليها  الزبناء املشار  الخاصة بتحديد هوية 

الوثائق املرتبطة بالعمليات املنجزة في إطار عالقات األعمال، وممثلي 

ابتداء من  الفعليين، وذلك  واملستفيدين  العرضيين  والزبناء  الزبون 

تاريخ إنهاء العالقات معهم أو من تاريخ تنفيذ العملية.

ويحتفظ أيضا ولنفس املدة بجميع الوثائق املحصل عليها في إطار 

العرضيين  والزبناء  األعمال  بعالقات  املرتبطة  اليقظة  إجراءات 

واملستفيدين الفعليين، وذلك ابتداء من تاريخ إنهاء العالقات معهم. 

العناية  التزامات  إطار  في  عليها  املحصل  املعلومات  حفظ  يجب 

وكذا التصاريح باالشتباه في ظروف تتيح السرية.

املادة 27

يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق، على الخصوص، من 

إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة السلطات املختصة باملعلومات 

التي تطلبها داخل اآلجال املحددة، بما في ذلك وسائل اإلثبات املطلوبة 

في سياق املتابعات الجنائية.

الباب الخامس

رفع)التق ري1)للسلطة)الحكومية)املكلفة)ب إلسك ن)

املادة 28

يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية املكلفة باإلسكان 

املحاسبية،  السنة  ختم  بعد  أشهر  ثالثة  أقصاه  موعد  وفي  سنويا، 

بتقرير حول منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية املعمول بها وكذلك 

أنشطة املراقبة املنجزة.

كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية املكلفة 

باإلسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله لألحكام 

وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

اإلرهاب. 

املادة 29

الهيئة  إلى  باالشتباه  التصريح  بآلية  املتعلقة  التدابير  على  عالوة 

الوطنية للمعلومات املالية، يتعين موافاة السلطات املؤهلة قانونا في 

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باملعلومات التي تطلبها 

في اآلجال التي تحددها ويمنع إفشاء أي معلومات إلى أي جهة أخرى.

مباشرة بطريقة  عمله،  بحكم  يعلم  أو  يطلع  من  كل  على   يمنع 

أو غير مباشرة، على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام 

قانون مكافحة غسل األموال رقم 43.05 السالف الذكر، والقرارات 

عليها اطلع  التي  املعلومات  هذه  من  أي  إفشاء  بمقتضاه،   الصادرة 

هذه  عن  اإلفصاح  أو  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  بها  علم  أو 

املعلومات بأي صورة كانت.
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الباب السادس 

 ليل)املس ط1)الوق ئية)

املادة 30

تعد السلطة الحكومية املكلفة باإلسكان دليال للمساطر الوقائية 

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مع  بتحيينه  وتقوم 

مالءمته  قصد  الوطني  التقييم  تقرير  مخرجات  نتائج  ومع  العمل 

للمخاطرومواكبته لتطور النشاط. 

تحدد في هذا الدليل اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 4 أعاله، 

والسيما نوعية املخاطر واإلجراءات الالزمة للتعامل معها والعتبات 

الخاصة بنوعية العمليات واملبالغ املالية واألطراف املعنية بإنجازها.

تحدث السلطة الحكومية املكلفة باإلسكان موقعا إلكترونيا خاصا 

واملراقبة  اليقظة  اللتزامات  العقاريين  الوكالء  نشاط  خضوع  بتتبع 

الداخلية املفروضة عليهم في مجال مكافحة غسل األموال وتنشر فيه 

دليل املساطر الوقائية املنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله وكذلك 

قائمة البلدان التي تمثل مخاطر مرتفعة. كما تتلقى من خالله التقارير 

الواردة في املادة 28 أعاله.

الباب السابع 

التكوين)والتوعية

املادة 31

التي  التكوينية  الدورات  متابعة  العقاريين  الوكالء  على  يجب 

تنظمها مصالح السلطة الحكومية املكلفة باإلسكان والجهات الرقابية 

املختصة في مجال :

والقرارات  العمل  به  الجاري  األموال  غسل  مكافحة  قانون   -  1

الصادرة بمقتضاه ؛

2 - األنماط املشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب؛

بغسل  مرتبطة  بأنها  يشتبه  التي  بالعمليات  التصريح  إجراءات   -  3

األموال وتمويل اإلرهاب ؛

قبل  من  املتبعة  الداخلية  والضوابط  واإلجراءات  السياسات   -  4

الوكيل العقاري ملكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛

5 - تقييم املخاطر ؛

6 - تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة؛

7 - السجل العمومي للمستفيدين الفعليين.

املادة 32

 ، املعنيون  مستخدموه  يستفيد  أن  على  العقاري  الوكيل  يسهر 

من  القرار  هذا  مقتضيات  بتطبيق  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصفة 

بمكافحة  املتعلقة  مهامهم  طبيعة  مع  يتناسب  ومالئم  مستمر  تكوين 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ملنظومة  املكونة  العناصر  جميع  مستخدميه  إشارة  رهن  ويضع 

اليقظة واملراقبة الداخلية.

املادة 33

مستمرة  بصفة  مستخدميه  توعية  على  العقاري  الوكيل  يعمل 

استغالله  تم  إذا  ما  حالة  في  تواجهه  قد  التي  املسؤولية  بمخاطر 

ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وينظم لهذا الغرض حملة 

توعوية مرة واحدة في السنة على األقل.

الباب الثامن 

العقوب ت

املادة 34

يخضع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية املكلفة 

املتعلقة  الواجبة  اليقظة  بتدابير  بالتزامه  يتعلق  فيما  باإلسكان 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبق عليه أحكام القانون 

رقم 43.05 السالف الذكر.

املادة 35

السالف   43.05 رقم  القانون  ألحكام  االمتثال  عدم  على  يعاقب 

الذكر، كما تم تغييره وتتميمه ونصوصه التطبيقية وتلك املنصوص 

عليها في هذا القرار، بالعقوبات املنصوص عليها في القانون املذكور.

الباب التاسع 

أحك م)جت مية

املادة 36

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى اآلخرة 1444 )16 يناير 2023(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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)6))نوفلبر)))1)()بحل 9ة)األصي ف)اليب تية)بشه  6)االستنب ط)اليب تي

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بتاريخ  1.96.255 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النباتية،  املتعلق بحماية املستنبطات   9.94 القانون رقم   بناء على 

12 من رمضان 1417 )21 يناير 1997( ؛

25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير  القانون رقم  وعلى 

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

9.94 املتعلق  2002( لتطبيق القانون رقم  1422 )12 مارس  27 من ذي الحجة  2.01.2324 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

بحماية املستنبطات النباتية، كما تم تغييره وال سيما املادتين 2 و 8 منه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة االستشارية لحماية املستنبطات النباتية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1422 الحجة  ذي  من   27 في  الصادر   2.01.2324 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   2 املادة  ملقتضيات  طبقا   تستفيد، 

)12 مارس 2002(، األصناف املبينة في الجدول امللحق بهذا القرار من حماية املستنبطات النباتية.

املادة الثانية

النوع ورقم اإليداع واسم الصنف واسم املستنبط واسم املودع وحداثة الصنف ومدة  القرار  بهذا  يبين الجدول امللحق 

الحماية.

املادة الثالثة

طبقا ملقتضيات املادة 19 من القانون املشار إليه أعاله رقم 9.94 املتعلق بحماية املستنبطات النباتية، تبتدئ مدة الحماية 

املبينة في الجدول املنصوص عليه في املادة األولى أعاله من تاريخ تسليم شهادة االستنباط النباتي املطابقة.

املادة الرابعة

الوطني  للمكتب  العام  املدير  إلى  القرار  بهذا  امللحق  الجدول  في  املبينة  لألصناف  النباتي  االستنباط  شواهد  تسليم  يسند 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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آل  ى (6 في) ص  ر) رقم) ). )) للتقييس) املغ1بي) املعهد) ملد19)  مق1ر)

على) ب ملص  قة) الق �ضي) ()(1(( )1 ) يسلبر)  (666 امج61)

مواصف ت)قي سية)مغ1بية.

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 و 32 

منه ؛

بتاريخ   10 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  إدارة  مجلس  قرار  وعلى 

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

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 6 جمادى اآلخرة 1444 )30 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي.

جمادى  26 بتاريخ   7162 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )1( 

اآلخرة 1444 )19 يناير 2023(.
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 (666 امج61) آل  ى) (5 في) ص  ر) ((.((.(161 رقم) م1سوم)

الص  ر) ((.11.((61 رقم) امل1سوم) بتغيير) ()(1(( )1)) يسلبر)

الجلعية) ب عتب ر) ()(111 1)6) )1) يسلبر) 1 )من)شعب ن) في)

للدراس ت) سعو ) آل) العزيز) عبد) امللك) »مؤسسة) املسل 6)

البيض ء) ب لدار) مق1ه ) الك ئن) اإلنس نية«) والعلوم) اإلسالمية)

آلعية)ذات)ميفعة)ع مة.

رئيس الحكومة ،

جمادى  3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 10 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 

)10 يناير 2005( املتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 

السالف الذكر ؛

من  30 في  الصادر   2.99.1269 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

1999( باعتبار الجمعية املسماة »مؤسسة  1420 )9 ديسمبر  شعبان 

امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية« 

الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة ؛

امللك  »مؤسسة  املسماة  الجمعية  قدمته  الذي  الطلب  على  وبناء 

اإلنسانية«،  والعلوم  اإلسالمية  للدراسات  سعود  آل  العزيز  عبد 

الرامي إلى اإلذن لها برفع سقف قيمة ممتلكاتها العقارية واملنقولة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 2.99.1269 الثانية من املرسوم رقم  التالي املادة  النحو  تغير على 

املشار إليه أعاله الصادر في 30 من شعبان 1420 )9 ديسمبر 1999( :

»املادة الثانية. - يجوز للجمعية املشار إليها في املادة األولى أعاله، أن 

»تملك من املنقوالت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أال تجاوز 

»قيمة ذلك خمسمائة مليون )500.000.000( درهم.«

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 جمادى اآلخرة 1444 )29 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(111 رقم)  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

الت بع) ازوغ ر«) »ملك) املدعو) ب لعق ر) املتعلقة) (1(5 رقم)

بدائ61) اس كي) بقي  6) الك ئن) »ا ولون«) الساللية) للجل عة)

ت لوين)بإقليم)ت رو انت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.34 الصادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442

للعقار  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد   )2021 يناير   27(

بدائرة  اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ازوغار«  »ملك  املدعو 

تالوين بإقليم تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية ادولون ؛

املتعلق   915 رقم  اإلداري  التحديد  ملف  على  االطالع  وبعد 

»ادولون«  الساللية  للجماعة  التابع  ازوغار«  »ملك  املدعو  بالعقار 

الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت وال سيما محضر 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

التحديد  املصادقة على  2022 من أجل  أكتوبر   17 بتاريخ  بتارودانت 

اإلداري رقم 915 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 915 للعقار املدعو »ملك 

اساكي  بقيادة  الكائن  »ادولون«  الساللية  للجماعة  التابع  ازوغار« 

بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

العقار  ادولون  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

املدعو »ملك ازوغار«، مساحته 285 هكتارا و 3 آرات و 43 سنتيارا 

واملبينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

نصوص)ج صة
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ما جاء  تنفيذ  يسند 
الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(11( رقم)  م1سوم)
اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 
رقم)7)1)املتعلقة)ب لعق ر)املدعو)»م1وجت«)الت بع)للجل عتين)
السالليتين)»ا9ت)سلك)واس كي«)الك ئن)بقي  6)اس كي)بدائ61)

ت لوين)بإقليم)ت رو انت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.35 الصادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442
)27 يناير 2021( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 
املدعو »مروخت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اساكي بدائرة تالوين 
سمك  ايت  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري  تارودانت،  بإقليم 

واساكي ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 917 املتعلق بالعقار 
املدعو »مروخت« التابع للجماعتين السالليتين »ايت سمك واساكي« 
الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت وال سيما محضر 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
التحديد  املصادقة على  2022 من أجل  أكتوبر   17 بتاريخ  بتارودانت 

اإلداري رقم 917 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   917 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 
»مروخت« التابع للجماعتين السالليتين »ايت سمك واساكي« الكائن 

بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

سمك  ايت  السالليتين  الجماعتين  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

واساكي العقار املدعو »مروخت«، مساحته 248 هكتارا و 43 آرا و 13 

سنتيارا واملبينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد 

اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ما جاء  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(11( رقم)  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

الت بع) وم ن«) اكني) »ملك) املدعو) ب لعق ر) املتعلقة) (1(6 رقم)

بدائ61) اس كي) بقي  6) الك ئن) »زاكلوزن«) الساللية) للجل عة)

ت لوين)بإقليم)ت رو انت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.39 الصادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442

)27 يناير 2021( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 

املدعو »ملك اكني ومان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة اساكي بدائرة 

الساللية الجماعات  ملك  على  الجاري  تارودانت،  بإقليم   تالوين 

زاكموزن ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 924 املتعلق بالعقار 

املدعو »ملك اكني ومان« التابع للجماعة الساللية »زاكموزن« الكائن 

محضر  سيما  وال  تارودانت  بإقليم  تالوين  بدائرة  اساكي  بقيادة 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛
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العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

التحديد  املصادقة على  2022 من أجل  أكتوبر   17 بتاريخ  بتارودانت 

اإلداري رقم 924 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 924 للعقار املدعو »ملك 

اكني ومان« التابع للجماعة الساللية »زاكموزن« الكائن بقيادة اساكي 

بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

العقار  زاكموزن  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

املدعو »ملك اكني ومان«، مساحته 156 هكتارا و 76 آرا و 72 سنتيارا 

واملبينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) رقم) 11).)).))  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

الت بع) ملولن«) اوري1) »ملك) املدعو) ب لعق ر) املتعلقة) (1 1 رقم)

بدائ61) اس كي) بقي  6) الك ئن) وك ز«) »ا9ت) الساللية) للجل عة)

ت لوين)بإقليم)ت رو انت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.42 الصادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 

)27 يناير 2021( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 

اساكي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ملولن«  اورير  »ملك  املدعو 

بدائرة تالوين بإقليم تارودانت، الجاري على ملك الجماعات الساللية 

ايت وكاز ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 930 املتعلق بالعقار 

وكاز«،  »ايت  الساللية  للجماعة  التابع  ملولن«  اورير  »ملك  املدعو 

الكائن بقيادة اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت وال سيما محضر 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

2022 من أجل املصادقة على التحديد  26 سبتمبر  بتارودانت بتاريخ 

اإلداري رقم 930 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 930 للعقار املدعو »ملك 

بقيادة  الكائن  وكاز«  »ايت  الساللية  للجماعة  التابع  ملولن«  اورير 

اساكي بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

العقار  نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية »ايت وكاز«  يصنف 

 69 و  آرا   69 و  هكتارا   58 مساحته  ملولن«،  اورير  »ملك  املدعو 

سنتيارا واملبينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد 

اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(116 رقم)  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

للجل عة) الت بع) »تليشت«) املدعو) ب لعق ر) املتعلقة) (615 رقم)

ت لوين) بدائ61) سكت نة) بقي  6) الك ئن) »اغد9ون«) الساللية)

بإقليم)ت رو انت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.477 الصادر في 24 من ذي القعدة 1438 

)17 أغسطس 2017( يق�ضي بتحديد عقار جماعي واقع بالنفوذ الترابي 

لقيادة سكتانة بدائرة تالوين بإقليم تارودانت ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 695 املتعلق بالعقار 

بقيادة  الكائن  »اغديون«  الساللية  للجماعة  التابع  »تميشت«  املدعو 

التحديد  محضر  سيما  وال  تارودانت  بإقليم  تالوين  بدائرة  سكتانة 

والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

2022 من أجل املصادقة على التحديد  26 سبتمبر  بتارودانت بتاريخ 

اإلداري رقم 695 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   695 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

»تميشت« التابع للجماعة الساللية »اغديون« الكائن بقيادة سكتانة 

بدائرة تالوين بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

العقار  اغديون  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

سنتيارا   56 و  آرا   70 و  هكتارا   166 مساحته  »تميشت«،  املدعو 

واملبينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(115 رقم)  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

 ( »بال )بوعشوش)قطعة) املدعو) ب لعق ر) املتعلقة) أ) رقم) 6))

و)))و) )و)6«)الت بع)للجل ع ت)الساللية)»آ9ت)زب 19)وآ9ت)حلي)

الخليس ت) بدائ61) ميلون) ا9ت) بقي  6) الك ئن) اعيدن«) وآ9ت)

بإقليم)الخليس ت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

1358 األول  ربيع  من   27 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 

)17 ماي 1939( في اإلذن بتحديد عقارين مشتركين كائنين بتراب قبيلة 

ايت جبل الدوم بالخميسات ؛

1366 اآلخرة  جمادى  من   28 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 

اإلداري  التحديد  عمليات  تاريخ  بتحديد  يق�ضي   )1947 ماي   19(

للعقارين الجماعيين املتواجدين بقبيلة ايت جبل الدوم )الخميسات( ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 263 أ املتعلق بالعقار 

املدعو »بالد بوعشوش قطعة 1 و 2 و 3 و 4« التابع للجماعات الساللية 

»آيت زباير وآيت حلي وآيت اعيدن« الكائن بقيادة ايت ميمون بدائرة 

والتصميم  التحديد  محضر  سيما  وال  الخميسات  بإقليم  الخميسات 

النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 سبتمبر   12 بتاريخ  1843م.ع/16  عدد  بالخميسات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 263 أ املشار إليه أعاله ؛
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وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار  أ   263 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الساللية  للجماعات  التابع   »4 و   3 و   2 و   1 قطعة  بوعشوش  »بالد 

»آيت زباير وآيت حلي وآيت اعيدن«، الكائن بقيادة ايت ميمون بدائرة 

الخميسات بإقليم الخميسات.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعات الساللية آيت زباير وآيت حلي 

 ،»4 و   3 و   2 و   1 قطعة  بوعشوش  »بالد  املدعو  العقار  اعيدن  وآيت 

مساحته 598 هكتارا و 94 آرا و 77 سنتيارا، املبينة حدوده في التصميم 

النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(116 رقم)  م1سوم)
اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 
))و) «  ))و) رقم) 6))ب)املتعلقة)ب لعق ر)املدعو)»بال )اشل ش)قطعة)

الك ئن) حلي«) وآ9ت) زب 19) »آ9ت) السالليتين) للجل عتين) الت بع)

بقي  6)ا9ت)ميلون)بدائ61)الخليس ت)بإقليم)الخليس ت.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

1358 األول  ربيع  من   27 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 

)17 ماي 1939( في اإلذن بتحديد عقارين مشتركين كائنين بتراب قبيلة 

ايت جبل الدوم بالخميسات ؛

1366 اآلخرة  جمادى  من   28 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 

اإلداري  التحديد  عمليات  تاريخ  بتحديد  يق�ضي   )1947 ماي   19(

للعقارين الجماعيين املتواجدين بقبيلة ايت جبل الدوم )الخميسات( ؛

املتعلق  ب   263 رقم  اإلداري  التحديد  ملف  على  االطالع  وبعد 

للجماعتين  التابع   »3 و   2 و   1 قطعة  اشماش  »بالد  املدعو  بالعقار 

الكائن بقيادة ايت ميمون بدائرة  السالليتين »آيت زباير وآيت حلي« 

والتصميم  التحديد  محضر  سيما  وال  الخميسات  بإقليم  الخميسات 

النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 سبتمبر   12 بتاريخ  1843م.ع/16  عدد  بالخميسات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 263 ب املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار  ب   263 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

»آيت  السالليتين  للجماعتين  التابع   »3 و   2 و   1 قطعة  اشماش  »بالد 

زباير وآيت حلي« الكائن بقيادة ايت ميمون بدائرة الخميسات بإقليم 

الخميسات.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعتين السالليتين آيت زباير وآيت 

حلي العقار املدعو »بالد اشماش قطعة 1 و 2 و 3«، مساحته اإلجمالية 

755 هكتارا و 57 آرا و 24 سنتيارا، املبينة حدوده في التصميم النهائي 

املرفق بمحضر التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(117 رقم)  م1سوم)

اإل اري التحد9د) عللية) على) ب ملص  قة) 9ي 19) )1)() (5( 

رقم)66))س)القطعة)))املتعلقة)ب لعق ر)املدعو)»آي  ر6)أوال )

للجي  ر6«) لكليلي) »أوال ) الساللية) للجل عة) الت بع) لكليلي«)

الك ئن)بقي  6)الخوالقة)بدائ61)الكيتور)بإقليم)اليوسفية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

1351 القعدة  ذي  من   21 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 

بين  مشتركة  عقارات  ثالثة  بتحديد  اإلذن  في   )1933 مارس   18(

الجماعات كائنة بتراب قبيلة احمر الزرارات )الشماعية( ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 166 س القطعة 2 

املتعلق بالعقار املدعو »جنادرة أوالد لكليلي« التابع للجماعة الساللية 

»أوالد لكليلي للجنادرة« الكائن بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور بإقليم 

اليوسفية وال سيما محضر التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

2022 من أجل املصادقة  6 أكتوبر  1076م ع/23 بتاريخ  بآسفي عدد 

على التحديد اإلداري رقم 166 س القطعة 2 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 166 س القطعة 2 للعقار 

لكليلي  أوالد  الساللية  للجماعة  التابع  لكليلي«  أوالد  »جنادرة  املدعو 

للجنادرة الكائن بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد لكليلي للجنادرة 

282 هكتارا و95 آرا  العقار املدعو »جنادرة أوالد لكليلي«، مساحته 

بمحضر  املرفق  النهائي  التصميم  في  حدوده  واملبينة  سنتيارات  و10 

التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(( رقم)  م1سوم)

فالحية أرضية) قطعة) آد9د) مستفيد) بليح) 9ي 19) )1)() (5( 

إث1)إسق ط) الخ صة)على) الدولة) أمالك) للفالحة)من) ق بلة) أو)

حق)املليوحة)له)س بق )بإقليم)ب1شيد.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح 

الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 

الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427

 )25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.83.670  الصادر في 13 من جمادى األولى 1405

)4 فبراير 1985( بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية 

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.91.958 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413

الحامل املستفيد  حق  إسقاط  عن  بمقتضاه  يعلن   )1993 ماي   13( 

لرقم 33 من القطعة األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من أمالك 

الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

من   7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

22 من في  الصادر   1.72.277 إليه أعاله رقم  املشار  الشريف   الظهير 

ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

12 يوليو 2011 ؛
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القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الدولة  أمالك  من  الفالحية  القطعة  عبيد  لغليمي  السيد  يمنح 

بتعاونية  والواقعة  لغنيميين  بتجزئة  املحدثة   19 رقم  الخاصة 

اإلصالح الزراعي »املكاوية« بجماعة لغنيميين بإقليم برشيد، املسلمة 

أعاله إليه  املشار  املرسوم  على  بناء  عابيدي  مصطفى  للسيد   سابقا 

رقم 2.83.670  الصادر في 13 من جمادى األولى 1405 )4 فبراير 1985(.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

منهم  واحد  كل  واملالية،  االقتصاد  ووزيرة  الداخلية  ووزير  والغابات 

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

  وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(( رقم)  م1سوم)

به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

مالل) بني) بإقليم) أو ي) فم) آل عة) م1كز) لتهيئة) املوضوعين)

وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 9 نوفمبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة فم أودي من 10 يناير إلى 

10 فبراير 2022 ؛

العادية  دورته  خالل  أودي  فم  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس بتاريخ 28 يوليو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 20/2018 والنظام املتعلق به املوضوعين 

ذلك  في  أن  وباإلعالن  بني مالل  بإقليم  أودي  فم  جماعة  لتهيئة مركز 

منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  أودي  فم  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(6 رقم)  م1سوم)
به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(
بلق طعة)م1اكش) العتيقة)مل1اكش) املد9ية) لتهيئة) املوضوعين)
)قط ع) القصبة) (- مشور) وآل عة) م1اكش) بجل عة) املد9ية)
ميفعة) ذلك) في) أن) وب إلعالن) م1اكش) بعل لة) األسوار()  اجل)

ع مة.

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 31 ديسمبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بكل من جماعة مراكش وجماعة 
مشور - القصبة من 15 مارس إلى 14 أبريل 2022 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  مراكش  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
املنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2022 ؛

دورته  خالل  القصبة   - مشور  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلسين بتاريخ 16 يونيو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   MMK 1/22 رقم  التصميم  على  يوافق 
املدينة  مراكش  بمقاطعة  ملراكش  العتيقة  املدينة  لتهيئة  املوضوعين 
األسوار(  داخل  )قطاع  القصبة   - مشور  وجماعة  مراكش  بجماعة 

بعمالة مراكش وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

مجلس  ورئيس  مراكش  جماعة  مجلس  رئيسة  من  كل  إلى  يسند 
جماعة مشور - القصبة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(5 رقم)  م1سوم)
املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(
ج رج) )قط ع) القصبة) (- مشور) آل عة) لتهيئة) املوضوعين) به)
األسوار()بعل لة)م1اكش)وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 23 نوفمبر 2021 ؛

من القصبة   - مشور  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 
3 فبراير إلى 4 مارس 2022 ؛

دورته  خالل  القصبة   - مشور  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس بتاريخ 9 يونيو 2022 ؛
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واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم P.MKE.MKECH.2021 والنظام املتعلق 

به املوضوعين لتهيئة جماعة مشور - القصبة )قطاع خارج األسوار( 

بعمالة مراكش وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة مشور - القصبة، تنفيذ ما جاء في 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(6 رقم)  م1سوم)

املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

امليطقة) من) وآزء) م1اح) أوال ) آل عة) لتهيئة) املوضوعين) به)

املحيطة)به )بإقليم)سط ت)وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 6 أكتوبر 2021 ؛

من مراح  أوالد  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

 14 فبراير إلى 15 مارس 2022 وبجماعة سيدي حجاج من 7 فبراير إلى

8 مارس 2022 وبجماعة منيع من 14 فبراير إلى 15 مارس 2022 ؛

دورته  خالل  املجتمع  مراح  أوالد  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ 6 مارس 2022 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة سيدي حجاج املجتمع خالل دورته 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022 ؛

دورته  خالل  املجتمع  منيع  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجالس بتاريخ 26 يوليو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS 02/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

بها  لتهيئة جماعة أوالد مراح وجزء من املنطقة املحيطة  املوضوعين 

بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

حجاج  وسيدي  مراح  أوالد  جماعات  مجالس  رؤساء  إلى  يسند 

ومنيع، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1(7 رقم)  م1سوم)

به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

سط ت) بإقليم) الع 9دي) سيدي) آل عة) لتهيئة) املوضوعين)

وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 17 نوفمبر 2021 ؛

من العايدي  سيدي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

23 ماي إلى 21 يونيو 2022 ؛

دورته  خالل  العايدي  سيدي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس بتاريخ 28 سبتمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS 03/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

سطات  بإقليم  العايدي  سيدي  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة سيدي العايدي تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1 1 رقم)  م1سوم)

به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

املوضوعين)لتهيئة)م1كز)آل عة)أقواس)ب1يش)بعل لة)طيجة)-)

أصيلة)وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 3 ديسمبر 2018 ؛

من بريش  أقواس  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

19 يناير إلى 17 فبراير 2022 ؛

دورته  خالل  بريش  أقواس  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2022 ؛
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وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس بتاريخ 6 يونيو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم PACKB/CRKB/2015 والنظام املتعلق 

 - طنجة  بعمالة  بريش  أقواس  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به 

أصيلة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أقواس بريش تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1 ( رقم)  م1سوم)

املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

الشل لية) وامليطقة) ويسالن) آل عة) لتهيئة) املوضوعين) به)

بعل لة) الدجيسة) لجل عة) الت بعة) به ) املحيطة) الش1قية)

مكي س)وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 22 يوليو 2019 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة ويسالن من 10 يناير إلى 

8 فبراير 2022 وبجماعة الدخيسة من 26 يناير إلى 25 فبراير 2022 ؛

العادية  دورته  خالل  ويسالن  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2022 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة الدخيسة خالل دورته االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 14 مارس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلسين بتاريخ 21 يونيو 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق  والنظام   AUMK 07/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 

الشرقية  الشمالية  واملنطقة  ويسالن  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به 

املحيطة بها التابعة لجماعة الدخيسة بعمالة مكناس وباإلعالن أن في 

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

جماعة  مجلس  ورئيس  ويسالن  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

الدخيسة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) رقم)  1).)).))  م1سوم)

به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

املوضوعين)لتهيئة)م1كز)الفوارات)بجل عة)آ9ت)ح1ز)هللا)بإقليم)

الح آب)وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 25 ماي 2021 ؛

من هللا  حرز  آيت  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

20 أبريل إلى 20 ماي 2022 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة آيت حرز هللا خالل دورته االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس بتاريخ 20 سبتمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق  والنظام   AUMK 03/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

بإقليم  هللا  حرز  آيت  بجماعة  الفوارات  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به 

الحاجب وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة آيت حرز هللا تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1 6 رقم)  م1سوم)

به) املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

بيور) بإقليم)سيدي) الغي  ر6) م1كز)آل عة) لتهيئة) املوضوعين)

وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 9 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الغنادرة من 25 يناير إلى 

26 فبراير 2022 ؛

الغنادرة خالل دورته االستثنائية  وعلى مداوالت مجلس جماعة 

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

املجلس بتاريخ 29 سبتمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم AUEJSB/2021/01 والنظام املتعلق به 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  الغنادرة  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

(666 امج61) آل  ى) من) ((( في) ص  ر) ((.((.(1 5 رقم)  م1سوم)

املتعلق) واليظ م) التصليم) على) ب ملوافقة) 9ي 19) )1)() (5(

بإقليم) الغي  ر6) بجل عة) ملي ق61) م1كز) لتهيئة) املوضوعين) به)

سيدي)بيور))وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 21 ماي 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الغنادرة من 25 يناير إلى 

26 فبراير 2022 ؛

الغنادرة خالل دورته االستثنائية  وعلى مداوالت مجلس جماعة 

املنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس بتاريخ 29 سبتمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم AUEJSB/2021/04 والنظام املتعلق به 

املوضوعين لتهيئة مركز ملناقرة بجماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  الغنادرة،  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى اآلخرة 1444 )5 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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 (666 امج61) آل  ى) من) ((1 في) ص  ر) ((.((.(171 رقم) م1سوم)
به) املتعلق) التصليم)واليظ م) افقة)على) ب ملو 9ي 19) )1))  ((((
ت رو انت) بإقليم) تزمورت) آل عة) م1كز) لتهيئة) املوضوعين)

وب إلعالن)أن)في)ذلك)ميفعة)ع مة.

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 تتميمه ؛

 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 21 أبريل 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تزمورت من 23 ديسمبر 2021 
إلى 21 يناير 2022 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة تزمورت خالل دورته االستثنائية 
املنعقدة بتاريخ 17 فبراير  2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس املنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

12/22 والنظام املتعلق به املوضوعين  يوافق على التصميم رقم 
في ذلك  أن  تارودانت وباإلعالن  بإقليم  تزمورت  لتهيئة مركز جماعة 

منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

  (7(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
بتتليم) ()(1(( نوفلبر) ((5(  (666 امج1) ربيع) من) ( 1 في) ص  ر)
 (6(6 1))من)آل  ى)امج61) في) الص  ر) ((717.15 الق1ار)رقم)
)6))نوفلبر)115)()بتحد9د)ق ئلة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  6)
للهيدسة) الوطيية) املدرسة) من) املسللة) معل ري) مهيدس)

املعل رية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األولى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

»..........................................................................................................

» – Grade académique de master en architecture, à finalité 
» spécialisée, délivré en l’année académique 2017/2018 
» par la Faculté d’architecture, Université Libre de 
» Bruxelles - Belgique, assorti du grade académique de 
» bachelier en architecture, délivré en l’année 
» académique 2015/2016 par la même Université et d’une 
» attestation de validation du complément de formation, 
» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (7(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)

بتتليم) ()(1(( نوفلبر) ((5(  (666 امج1) ربيع) من) ( 1 في) ص  ر)

 (6(6 1))من)آل  ى)امج61) في) الص  ر) ((717.15 الق1ار)رقم)

)6))نوفلبر)115)()بتحد9د)ق ئلة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  6)

للهيدسة) الوطيية) املدرسة) من) املسللة) معل ري) مهيدس)

املعل رية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األولى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

»..........................................................................................................

» – Diplôme d’architecte DESA )HMONP(, délivré en date 

» du 8 juin 2021 par l’Ecole spéciale d’architecture - France, 

» assorti du diplôme de l’ESA grade 1, délivré en date du 

» 17 mai 2018 par la même école. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  6(6.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( ) )) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((8 في) ص  ر)

 (6(6 مح1م) (7 في) الص  ر) ((61 .1( رقم) الق1ار) بتتليم)

))))م رس) 11)()بتحد9د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل) بلوم)

التح ليل) (: تخصص) والبيولوآي ،) الصيدلة) في) التخصص)

البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 

الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :
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.......................................................................................................«

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 13 février 2015, par l’Académie 
» de l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv - 
» Ukraine, assorti d’un stage de deux années, validé par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6(5.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)

 ((1(( ) )) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((8 في) ص  ر)

 (6(6 مح1م) (7 في) الص  ر) ((61 .1( رقم) الق1ار) بتتليم)

))))م رس) 11)()بتحد9د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل) بلوم)

التح ليل) (: تخصص) والبيولوآي ،) الصيدلة) في) التخصص)

البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 21 mai 2018, par l’Académie 
» de l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv - 
» Ukraine, assorti d’un stage de deux années au sein du 
» Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat, validé par la Faculté 
» de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6(6.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
 ((1(( ) )) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((8 في) ص  ر)
 (6(6 مح1م) (7 في) الص  ر) ((61 .1( رقم) الق1ار) بتتليم)
))))م رس) 11)()بتحد9د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل) بلوم)
التح ليل) (: تخصص) والبيولوآي ،) الصيدلة) في) التخصص)

البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :
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.......................................................................................................«

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 20 novembre 2017, par l’Académie 
» de l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv - 
» Ukraine, assorti d’un stage de deux années, validé par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6(7.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Qualification de spécialiste en spécialité diagnostic 
» clinique de laboratoire, délivrée en date du 26 mars 
» 2018, par l’Académie de l’enseignement médical 
» postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine, assortie d’un 
» stage de deux années, validé par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6(8.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)

ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :
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.......................................................................................................«

»-)أوك1اني ):

»..........................................................................................................
» – Titre du pharmacien spécialiste en spécialité diagnostic 

» de laboratoire clinique, délivré en date du 16 janvier 
» 2018, par l’Académie de l’enseignement médical 
» postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine, assorti d’un 
» stage de deux années, validé par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6(1.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 27 novembre 2017, par 
» l’Académie de l’enseignement médical postuniversitaire 
» de Kharkiv - Ukraine, assorti d’un stage de deux années 
» validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6 1.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................
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» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 31 octobre 2017, par l’Académie 
» de l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv - 
» Ukraine, assorti d’un stage de deux années, validé par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6 (.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

».......................................................................................................

» – Titre du pharmacien spécialiste en spécialité diagnostic 
» de laboratoire clinique, délivré en date du 12 décembre 
» 2016, par l’Académie de l’enseignement médical 
» postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine, assorti d’un 
» stage de deux années, validé par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 6 (.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)
ص  ر)في)8))من)آل  ى)األولى)666) ) )) يسلبر)))1)()بتتليم)
الق1ار)رقم))1. 61))الص  ر)في)7)مح1م)6)6) ))))م رس) 11)) 
في) التخصص) تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) بتحد9د)
الصيدلة)والبيولوآي ،)تخصص):)التح ليل)البيولوآية)الطبية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)السييغ ل):

».......................................................................................................
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» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de biologie 

» clinique, délivré en date du 9 février 2021, par la Faculté  

» de médecine, de pharmacie et d’odontologie stomatologie, 

» Université Cheikh - Anta - Diop de Dakar - Sénégal, 

» assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

» et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

» et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1444 )13 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  56 .(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management international تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science in international business 

management, délivré en date du 24 novembre 2010, par 

University of Surrey-Royaume-Uni.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  566.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

entrepreunariat et management de projets, délivré en date 

du 10 mars 2021, par l’Université Caen Normandie-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  565.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Gestion

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

gestion, délivré en date du 15 octobre 2018, par l’Université 

Caen Normandie - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  566.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: administration des entreprises

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

management et administration des entreprises, délivré 

en date du 6 octobre 2021, par l’Université Toulouse 1 - 

France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 567.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1)  ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

القانون الخاص :

- درجة بكالوريوس في القانون، املسلمة بتاريخ 14 يونيو 2022، من 

جامعة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  568.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Degree of master of business administration, délivré 

en juin 1998, par the Bernard M.Baruch College-the city 

University of New York - Etats-Unis.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  561.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التعاون الدولي والسياسات 

التنموية :

– Titulo oficial de master Universitario en cooperacion 

internacional y politicas de desarrollo, délivré en date du 8 

décembre 2021, par la Universidad de Malaga - Espagne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  571.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit des affaires تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master sciences juridiques, politiques, 

économiques et de gestion, à finalité recherche, mention : 

droit des affaires, spécialité : droit maritime, délivré en date 

du 13 décembre 2007, par l’Université de Nantes-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  57(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– Licence sciences juridiques, politiques, économiques 

et de gestion, mention : droit, délivrée en date du 22 

novembre 2005, par l’Université de Nantes-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  57(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Droit des في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Diplôme de master droit, mention : droit des affaires, 

spécialité : droit fiscal, finalité professionnelle, délivré en 

date du 16 juillet 2019, par l’Université Paris II - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  57 .(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )))) يسلبر)  (666 األولى) آل  ى) من) ((7 في) ص  ر)

بتحد9د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على القانون رقم 15.89 املتعلق بتنظيم مهنة الخبرة املحاسبية 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املحاسبين  الخبراء  هيئة  وإنشاء 

رقم 1.92.139 الصادر في 14 من رجب 1413 )8 يناير 1993( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.89.519 الصادر في 23 من ذي الحجة 1410 

)16 يوليو 1990( املتعلق بالدبلوم الوطني لخبير محاسب ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدبلوم الوطني لخبير محاسب، الشهادة التالية :

– Diplôme d’expertise comptable, délivré par l’Académie 

de Paris-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.


