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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
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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

 لسنة) لثشنية)عش2ة)ببد) ملشئة)-)عدد) 262  6)ابعش )   6 )2))ربف 27) )2))

صفحة
فهرست

نصوص)عشمة

 ملجلس) لوطني)للصحشرة.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.18 رقم  شريف  ظهير 
بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  القا�ضي   53.22 رقم  القانون  بتنفيذ 
2022( بسن  1444 )6 أكتوبر  9 ربيع األول  2.22.770 الصادر في  رقم 
2234أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة............................................... 

 ملنشطق) لصنشعية.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.17 رقم  شريف  ظهير 
 ...................... 2234بتنفيذ القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية

 إلنتشج) لذ تي)للطشقة) لكه2بشئية.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.21 رقم  شريف  ظهير 
2238بتنفيذ القانون رقم 82.21 املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.. 

 لجنسية) ملغ2بية.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.19 رقم  شريف  ظهير 

الشريف  الظهير  من   11 املادة  بتتميم   08.23 رقم  القانون  بتنفيذ 

 ....................................... 2244رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية املغربية.

ا2كشت) ملسشهمة.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.15 رقم  شريف  ظهير 

بتنفيذ القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 

بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 

2244إلى أسهم إسمية....................................................................................... 

 ملشء.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.16 رقم  شريف  ظهير 

بتنفيذ القانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق 

 ........................................................................................................ 2247باملاء.
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 لطشقشت) ملتجددة)وضعط)قطشع) لكه2بشء.

 )2023 فبراير   10(  1444 رجب  من   19 في  صادر   1.23.20 رقم  شريف  ظهير 
بتنفيذ القانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 املتعلق 
بالطاقات املتجددة والقانون رقم 48.15 املتعلق بضعط قطاع الكهرباء 
 .............................................. 2247وإحداث الهيئة الوطنية لضعط الكهرباء.

 ملدرسة) لوطنية) لبليش)لإلد رة.)-)عدد) ملقشعد) ملتعشرى)بشأنهش)
لولوج)سلك) لتكوين) ألسش�سي)ب2سم)سنة) )2).

 1444 رجب  من   19 في  صادر   3.07.23 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
سلك  لولوج  بشأنها  املتعارى  املقاعد  عدد  بتحديد   )2023 فبراير   10(
2253التكوين األسا�ضي للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة برسم سنة 2023.... 

مقشوالت) لعنشء)و ألاغشل) لبمومية.

 1444 صفر   10 في  صادر   2399.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
واألشغال  العناء  مقاوالت  أصناف  عدد  بتحديد   )2022 سبتمبر   7(
القطاعات وكذا مستويات  عليها كل قطاع من  يشتمل  التي  العمومية 
الترتيب داخل كل صنف واملعلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يمكن 
2254أن تقعل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها....................... 

 لتجشرة) لخشرجية.)-)وضع)قيود)كمية)على) الستيف د)و لتصد27.

 1444 رجب  من   23 في  صادر   449.23 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 
واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  قرار  بتتميم   )2023 فبراير   14(
ذي  7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة   الخارجية 

في  تتخذ  التي  السلع  قائمة  بتحديد   )1994 أبريل   19(  1414 القعدة 
 ...... 2299شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها 

نصوص)خشصة

إج2 ء)مقش7ضة)عقشرية.

باإلذن   )2023 فبراير   7(  1444 16 من رجب  في  2.22.1068 صادر  رقم  مرسوم 
الغابوي(  )امللك  الدولة  بين  معدل  بدون  عقارية  مقايضة  بإجراء 
والسيدتين ضاوية الحيوني وفاطمة الزهراء الحيوني والسادة ععد الخالق 
 ....................... 2300الصالحي ومحمد الحيوني وأحمد الرماش وعلي الصالحي.

مرسوم رقم 2.22.1072 صادر في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023( باإلذن 
والسيد  الغابوي(  )امللك  الدولة  بين  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء 
 ........................................................................................ 2300املختار الحداد.

مرسوم رقم 2.22.1073 صادر في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023( باإلذن 
بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة )امللك الغابوي( وشركة ملجأ 
2301توبقال املوفلون....................................................................................... 

باإلذن   )2023 فبراير   9(  1444 رجب  من   18 في  صادر   2.23.46 رقم  مرسوم 
والسيد  الغابوي(  )امللك  الدولة  بين  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء 
 ............................................................................................... 2302رشيد خيي.

 ملصشدقة)على)عملية) لتحد7د) إلد ري.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1080 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   911 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
ارشك«  »قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  ارشك«  »امردول  املدعو 
2302الكائن بقيادة تمزموط بدائرة اكدز بإقليم زاكورة.................................. 

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1081 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   912 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »امردول تغزى« التابع للجماعة الساللية »قعيلة تغزى« الكائن 
 ............................................ 2303بقيادة تمزموط بدائرة اكدز بإقليم زاكورة.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1082 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   913 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »ايت الحاج احساين الحدب« التابع للجماعة الساللية »قعيلة 
بإقليم  تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الكائن  احساين«  الحاج  ايت 
 ...................................................................................................... 2304زاكورة.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1083 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   896 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الكائن  »بوزركان«  الساللية  للجماعة  التابع  بوزركان«  »كدية  املدعو 
2304بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة........................................... 

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1084 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   897 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »كدية تفرودست« التابع للجماعة الساللية »قعيلة تفرودست« 
 .............................. 2305الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1085 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   898 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »كدية زاوية تفرودست« التابع للجماعة الساللية »قعيلة زاوية 
 .......... 2306تفرودست« الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1086 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   899 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »أرض ارمض« التابع للجماعة الساللية »قعيلة ارمض« الكائن 
2306بقيادة تنسيفت بدائرة اكدز بإقليم زاكورة............................................. 

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1087 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   781 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »تماد« التابع للجماعة الساللية »الزوى« الكائن بقيادة الزوى 
2307بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت..................................................................... 

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1088 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   773 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الكائن  »الزوى«  الساللية  للجماعة  التابع  الخرشف«  »معدر  املدعو 
 ............................................. 2308بقيادة الزوى بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت.

 )2023 فبراير   7(  1444 رجب  من   16 في  صادر   2.22.1089 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة   775 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
املدعو »ملسيد« التابع للجماعة الساللية »الزوى« الكائن بقيادة الزوى 
2308بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت..................................................................... 

عمشلة) ملحمد7ة.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.23.23 صادر في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023( بإعالن أن 
للشرب  الصالح  باملاء  الشالالت  جماعة  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة 
انطالقا من قنوات الجر أبي رقراق وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 
 ................................................................ 2309لهذا الغرض بعمالة املحمدية.

مد7نة)ز كورة.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.23.21 صادر في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة زاكورة باملاء الصالح للشرب وبنزع 
2310ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض............................................. 
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جمشعة)د ر) لكعد ني.)-)نزع)ملكية)قطبة)أرضية.

بإعالن   )2023 فبراير   9(  1444 رجب  من   18 في  صادر   2.23.44 رقم  مرسوم 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير التابعة لجماعة دار الكعداني 
لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  للشرب  الصالح  باملاء 
2310الغرض..................................................................................................... 

إقليم)افششو .)-)نزع)ملكية)قطبة)أرضية.

بإعالن   )2023 فبراير   9(  1444 رجب  من   18 في  صادر   2.23.61 رقم  مرسوم 
بين فيما   412 رقم  الجهوية  الطريق  بتثنية  تق�ضي  العامة  املنفعة   أن 

415+2 وبنزع ملكية القطعة األرضية الحبسية  000+00 و ن.ك  ن.ك 
2311الالزمة لهذا الغرض بجماعة دردارة بإقليم شفشاون............................ 

إقليم) لنشضور.)-)نزع)ملكية)قطبتي )أرضيتي .

بإعالن   )2023 فبراير   9(  1444 رجب  من   18 في  صادر   2.23.62 رقم  مرسوم 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد مدينة الناضور باملاء الشروب 
انطالقا من محطة معالجة املياه بإقليم الناضور وبنزع ملكية القطعتين 
 ........................................................... 2312األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

 ملو رقة)على)تصشميم)وأنظمة) لتهيئة.

مرسوم رقم 2.23.28 صادر في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( باملوافقة 
توالل  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 
 ................................. 2312بعمالة مكناس وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.23.29 صادر في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( باملوافقة 
تيفلت  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 
الخميسات  بإقليم  بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين  جماعة  من  وجزء 
 .......................................................... 2313وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.23.30 صادر في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( باملوافقة 
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة عين 
ذلك  في  أن  وباإلعالن  الخميسات  بإقليم  بوخلخال  سيدي  الجوهرة 
2314منفعة عامة............................................................................................. 

 ملبشدالت)بي ) لشهشد ت.

في صادر   252.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2314الشهادات................................................................................................. 

في صادر   273.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2315الشهادات................................................................................................. 

في صادر   274.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2315الشهادات................................................................................................. 

في صادر   275.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2316الشهادات................................................................................................. 

في صادر   276.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2316الشهادات................................................................................................. 

في صادر   277.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2317الشهادات................................................................................................. 

في صادر   278.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2317الشهادات................................................................................................. 

في صادر   279.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2318الشهادات................................................................................................. 

في صادر   280.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2318الشهادات................................................................................................. 

في صادر   281.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2319الشهادات................................................................................................. 

في صادر   282.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2319الشهادات................................................................................................. 

في صادر   283.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2320الشهادات................................................................................................. 

في صادر   284.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2320الشهادات................................................................................................. 

في صادر   285.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2321الشهادات................................................................................................. 

في صادر   286.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2321الشهادات................................................................................................. 

في صادر   287.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2322الشهادات................................................................................................. 

في صادر   288.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2322الشهادات................................................................................................. 

في صادر   289.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2323الشهادات................................................................................................. 

في صادر   290.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2323الشهادات................................................................................................. 

في صادر   291.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2023 يناير   27(  1444 رجب   5
2324الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   309.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2324الوطنية للهندسة املعمارية.
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في  صادر   310.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2325الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   311.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2326الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   312.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2326الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   313.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2327الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   314.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2328الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   315.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والعحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2797.95 الصادر  2023( بتتميم القرار رقم  1444 )31 يناير  9 رجب 
قائمة  بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في 
املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات 
 .................................................................... 2329الوطنية للهندسة املعمارية.

إقليم)تشونشت.)-) لتخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية)حبسية.

 مقرر لوزير التجهيز واملاء رقم 213.23 صادر في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(
ســد لعنــاء  الالزمــة  الحبسيــة  األرضيــة  القطــع  ملكيــة  عــن   بالتخـلي 

سيدي ععو )الطريق املؤدية إلى السد وتوسعة منطقة األشغال( بإقليم 
2330تاونات...................................................................................................... 

 إلذ )بممشرسة) لهندسة) ملبمشرية.

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   218.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   219.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   220.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   221.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   222.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   223.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   224.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   225.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2333الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   226.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   227.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   228.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

1444 رجب  فاتح  في  صادر   229.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين   مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  فاتح  في  صادر   230.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   23(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 231.23 صادر في 25 من جمادى اآلخرة 1444 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 يناير   18(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   357.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   358.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2334الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   359.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   360.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   361.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   11 في  صادر   362.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   2(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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 1444 رجب  من   17 في  صادر   405.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   8(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   12 في  صادر   406.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   3(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1444 رجب  من   17 في  صادر   407.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2023 فبراير   8(
2335الهندسة املعمارية ................................................................................... 

إقليم)ميدلت.)-)إق2 ر)مخطط)تنمية) لكتلة) لبم2 نية) لق2وية)
مل2كز)تيقجوين.

جمادى من   25 في  صادر   3612.22 رقم  تافياللت   - درعة  جهـة  لوالـي   قرار 
األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم ميدلت 
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز تيقجوين بجماعة 
 ...................................................... 2336سيدي يحيى أيوسف بإقليم ميدلت.

جمادى من   25 في  صادر   3613.22 رقم  تافياللت   - درعة  جهـة  لوالـي   قرار 
األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم ميدلت 
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز بواضيل بجماعة 
 ...................................................... 2336سيدي يحيى أيوسف بإقليم ميدلت.

إقليم)أزيالل.)-) لتخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

جمادى  3 في  صادر   3580.22 رقم  أزيالل  جماعة  مجلس  لرئيس   قـــرار 
األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 ديسمبر   27(  1444 اآلخرة 
 ................ 2337الالزمة إلحداث محطة طرقية بجماعة أزيالل بإقليم أزيالل.

جمشعة)أ7ت)ملول.)-)در سة)تصميم) لتهيئة.

 1444 6 ربيع األول  بتاريخ   7131 الرسمية عدد  بالجريدة  استدراك خطإ وقع 
2338)3 أكتوبر 2022( .................................................................................... 

 ملحكمة) لدستورية

2339قرار رقم 207.23 م.د صادر في 30 من رجب 1444 )21 فبراير 2023( ................

2340قرار رقم 208.23 و.ب صادر في 30 من رجب 1444 )21 فبراير 2023( ...............

نظشم)موظفي) إلد ر ت) لبشمة

نصوص)خشصة

 لوز رة) ملكلفة)بشلبالقشت)مع) لبفملش .

مرسوم رقم 2.22.771 صادر في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( بتحديد 
2342اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان ......................

 لوز رة) ملكلفة)بشالستثمشر)و لتقشئية)وتقييم) لسيشسشت) لبمومية.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم 
السياسات العمومية رقم 398.23 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1444 
توظيف  معاراتي  وبرامج  وإجراءات  شروط  بتحديد   )2023 يناير   19(
الدرجة  من  املعماريين  واملهندسين  األولى  الدرجة  من  الدولة  مهند�ضي 
2344األولى بوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.............. 

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم 
السياسات العمومية رقم 399.23 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1444 
توظيف  معاراتي  وبرامج  وإجراءات  شروط  بتحديد   )2023 يناير   19(
والتقائية  االستثمار  بوزارة  والثانية  الثالثة  الدرجتين  من  املتصرفين 
2346وتقييم السياسات العمومية................................................................... 
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ظهيف)ا2يف)رقم)68. ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 

)). 5) لقش�سي)بشملصشدقة)على) مل2سوم) بتنفيذ) لقشنو )رقم)

ربيع) ألول)   6 (9 في) 222.)).)) لصشدر) رقم)  بقشنو )

)6)أكتوب2)))2)()بسن)أحكشم)خشصة)بشملجلس) لوطني)للصحشرة.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  القا�ضي   53.22 رقم  القانون 

رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022( بسن 

مجلس  عليه  وافق  كما  للصحافة،  الوطني  باملجلس  خاصة  أحكام 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قشنو )رقم))). 5

 7ق�سي)بشملصشدقة)على) مل2سوم)بقشنو 

 رقم)222.)).)) لصشدر)في)9)ربيع) ألول)   6

)6)أكتوب2)))2)()بسن)أحكشم)خشصة)بشملجلس

 لوطني)للصحشرة

مادة فريدة

ربيع  9 في  الصادر   2.22.770 رقم  بقانون  املرسوم  على   ُيصادق 

الوطني  باملجلس  خاصة  أحكام  بسن   )2022 أكتوبر   6(  1444 األول 

للصحافة.

ظهيف)ا2يف)رقم)62. ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 

بتنفيذ) لقشنو )رقم)6).)62) ملتبلق)بشملنشطق) لصنشعية

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :  

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :  

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

عليه  وافق  كما  الصناعية،  باملناطق  املتعلق   102.21 رقم  القانون 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف  : 

 رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : عزيز أخنوش. 

*

*  *
 قشنو )رقم)6).)62
7تبلق)بشملنشطق) لصنشعية

العــاب األول

أحكشم)عشمة

املادة األولى

تهيئة  مجال  في  املطعقة  القواعد  تحديد  إلى  القانون  هذا  يهدف 

املناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها وصيانتها، من أجل تحقيق تنمية 

العدالة  مراعاة  مع  ومستدامة  ومندمجة  ناجعة  وطنية  صناعية 

املناطق.  لهذه  املجالية وكذا اآلثار االجتماعية واالقتصادية والعيئية 

كما يسعى إلى تحقيق األهداف األساسية التالية :

نصوص)عشمة
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- تشجيع االستثمار في املجال الصناعي بما في ذلك مجال الخدمات 

ذات الصلة عبر توفير العقار املهيأ لهذا الغرض ؛

تحسين  بغرض  الصناعية  املناطق  وصيانة  وتثمين  وتدبير  تهيئة   -

جودتها وتنافسيتها وجاذبيتها ومحاربة ظاهرة املضاربة العقارية ؛ 

مستدام  تدبير  ضمان  شأنها  من  التي  الضرورية  اآلليات  وضع   -

وفعال للمناطق الصناعية.

املادة 2

ال تسري أحكام هذا القانون على مناطق التسريع الصناعي املحدثة 

الصناعي  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  طعقا ألحكام 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شععان 1415

)26 يناير 1995(، كما تم تغييره وتتميمه. 

املــادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

واستغالل  إلقامة  املخصصة  املنطقة  (:  ملنطقة) لصنشعية)

الوحدات الصناعية املنتجة واألنشطة املرتعطة بها طعقا ألحكام هذا 

القانون والنصوص الصادرة لتطعيقه ؛

  ملكلف)بشلتهيئة): كل شخص اعتعاري خاضع للقانون العام أو الخاص

وعند  صناعية،  منطقة  وتسويق  وتطوير  تهيئة  أنشطة  يمارس 

االقتضاء تدبيرها ؛

داخل  منجزة  منشأة  أو  مهيأة  أرضية  قطعة  وضع   :  لتسويق)

طرف  من  تنافسية  بأسعار  املستثمر  إشارة  رهن  الصناعية  املناطق 

املكلف بالتهيئة بموجب عقد بيع أو كراء يبرم بينه وبين املستثمر طعقا 

للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون 

والنصوص الصادرة لتطعيقه ؛

 هيئة) لتدبيف): كـل شخـص اعتعاري خـاضـع للقــانـون العــام أو الخــاص

القانون والنصوص  بتدبير منطقة صناعية طعقا ألحكام هذا  مكلف 

الصادرة لتطعيقه؛

الصناعية  الوحدة  بإنجاز  املتعلقة  األشغال  تنفيذ   :  لتثمي )

الدعم  لخدمات  املخصصة  األرضية  بالقطعة  املتعلقة  أو  وتشغيلها 

املتصلة بها واستغاللها طعقا ألحكام هذا القانون ونصوصه التطعيقية 

وللعقود املبرمة بين املكلف بالتهيئة واملستثمرين. 

الـعاب الثاني

 ملخطط) لوطني)

و ألنظمة) لبـشمة)للمنشطق) لصنشعية)

املادة 4

طرف  من  إعداده  يتم  الصناعية،  للمناطق  وطني  مخطط  يوضع 

العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  ومع  الجهات  مع  بتنسيق  اإلدارة 

املعنية. 

يحدد املخطط الوطني املذكور، باعتعاره وثيقة مرجعية، التوجهات 

وعلى  الصناعية  التحتية  العنيات  ميدان  في  للدولة  االستراتيجية 

الخصوص ما يلي :

- حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير املناطق الصناعية 

عبر التراب الوطني ؛

- التموقع االستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية املزمع تطويرها 

على صعيد التراب الوطني ؛

- التوجهات االستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من 

أجل وضعه رهن إشارة املستثمرين بأسعار تنافسية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد هذا املخطط الوطني واملصادقة 

عليه ومراجعته.

املادة 5

الصناعية،  املناطق  وتسويق  وتطوير  لتهيئة  عام  نظام  يوضع 

اإلدارات  ومع  الجهات  مع  بتنسيق  اإلدارة  طرف  من  إعداده  يتم 

واملؤسسات العمومية املعنية.

 يحدد هذا النظام العام املتطلعات واملعايير واملواصفات التقنية 

املنظمة  القانونية  والقواعد  الصناعية  املناطق  بتهيئة  املتعلقة 

بالتهيئة  املكلف  قعل  من  مراعاتها  يجب  والتي  وتسويقها،  لتطويرها 

التراخيص  ملساطر  صناعية  منطقة  تهيئة  مشروع  كل  إخضاع  عند 

املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا املجال. 

يتضمن النظام العام املذكور على الخصوص ما يلي :

- القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق 

املناطق الصناعية ؛

املنطقة  تهيئة  مشروع  إنجاز  بطلب  إرفاقها  الواجب  الدراسات   -

الصناعية.

واملصادقة  العام  النظام  إعداد هذا  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

عليه ومراجعته.
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املادة 6

يوضع نظام عام لتدبير املناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف 

اإلدارة يحدد املتطلعات والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير املناطق 

املكلف  قعل  من  االقتضاء،  عند  أو،  التدبير  هيئة  قعل  من  الصناعية 

بالتهيئة. 

يتضمن هذا النظام العام على الخصوص ما يلي :

- القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تدبير املناطق الصناعية ؛

في  األشغال  وإنجاز  بتثمين  املتعلقة  لآلجال  املحددة  القواعد   -

الكراء  أو  العيع  عقود  في  تضمينه  الواجب  الصناعية  املناطق 

املبرمة بين املكلف بالتهيئة واملستثمرين ؛

- الخدمات الالزمة ألنشطة املستثمرين.

واملصادقة  العام  النظام  إعداد هذا  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

عليه ومراجعته.

العاب الثـالث

تسويق)وتدبيف)وتثمي ) ملنشطق) لصنشعية)

املادة 7

املنشآت  أو  املهيأة  األرضية  القطع  كراء  أو  بيع  عمليات  تخضع 

املنجزة داخل املناطق الصناعية من طرف املكلف بالتهيئة للنصوص 

التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع األرضية أو املنشآت 

السالفة الذكر، على الخصوص ما يلي :

املوحدة  الجهوية  اللجنة  عليه  صادقت  كما  املشروع  مكونات   -

لالستثمار املختصة ترابيا ؛

التزام املستثمر بتثمين القطعة األرضية أو املنشأة داخل اآلجال   -

املحددة ؛

- الجزاءات املطعقة في حالة عدم احترام املستثمر اللتزاماته، بما في 

ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع األرضية أو املنشآت من طرف 

املكلف بالتهيئة، عند االقتضاء، وال سيما في الحالتين التاليتين :

الصناعية  املنشآت  أو  األرا�ضي  باستعمال  املستثمر  قام  إذا   •

إنذاره بذلك  لها، رغم  في غير األغراض الصناعية املخصصة 

بكافة طرق التعليغ القانونية املتاحة ؛

املصالح  موافقة  دون  اإليجار  عن  بالتنازل  املستثمر  قام  إذا   •

املعنية.

برسم  املساهمات  املستثمر  أداء  عدم  حالة  في  التأخير  غرامات   -

الخدمات املقدمة من طرف هيئة التدبير أو، عند االقتضاء، من 

طرف املكلف بالتهيئة؛

الصناعية،  للمنطقة  الداخلي  النظام  باحترام  املستثمر  التزام   -

بين  املبرم  بالعقد  يرفق  والذي  أدناه،   8 املادة  في  املنصوص عليه 

املكلف بالتهيئة واملستثمر.

املادة 8

يجب على املكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية، 

الذي يحدد على الخصوص القواعد املطعقة في مجال تدبيرها وصيانتها 

الخدمات  برسم  ملساهماتهم  املستثمرين  أداء  وكيفيات  وإدارتها 

لتطعيقه  الصادرة  والنصوص  القانون  هذا  ألحكام  طعقا  املقدمة 

وإرفاقه وجوبا بملف طلب الترخيص. 

يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا النظام الداخلي.  

املادة 9

يتعين على هيئة التدبير أو، عند االقتضاء، املكلف بالتهيئة، موافاة 

املختص  لالستثمار  الجهوي  واملركز  املعني  الجهة  ومجلس  اإلدارة 

املنطقة  تسويق  تقدم  حصيلة  حول  بتقرير  أشهر  ثالثة  كل  ترابيا 

ألف  مائتي  قدرها  إدارية  غرامة  أداء  طائلة  تحت  وتثمينها  الصناعية 

)200.000( درهم عن كل شهر تأخير تحصل بناء على أمر بالتحصيل 

تصدره اإلدارة.

يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا التقرير.

املادة 10

األرضية  للقطع  التثمين  مراقعة  على  بالتهيئة  املكلف  يسهر 

عدم  حالة  وفي  الصناعية.  املنطقة  داخل  تسويقها  تم  التي  وللمنشأة 

احترام املستثمر اللتزاماته بهذا الشأن، يقوم املكلف بالتهيئة بتوجيه 

عن  يقل  أال  على  له،  يحدده  أجل  داخل  بالتزاماته  للوفاء  إليه  إنذار 

ثالثين )30( يوما من تاريخ تعليغه باإلنذار بكافة طرق التعليغ القانونية 

املتاحة.

املادة 11

لجنة  تقوم  إليه،  املوجه  لإلنذار  املستثمر  امتثال  عدم  حالة  في 

املعني  الجهة  ومجلس  اإلدارة  عن  ممثلين  تضم  الغرض  لهذا  تحدث 

املختص  لالستثمار  الجهوي  واملركز  املعنية  الجماعات  أو  والجماعة 

ترابيا، بمعاينة عدم تثمين القطع األرضية أو املنشأة، وذلك بناء على 

طلب من املكلف بالتهيئة.

تحدد بنص تنظيمي تركيعة هذه اللجنة وكيفيات اشتغالها.  
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املادة 12

تقرير حول  بإعداد  11 أعاله،  املادة  في  إليها  املشار  اللجنة،  تقوم 

ذات  الوثائق  على  واالطالع  امليدانية  معاينتها  على  بناء  التثمين،  عدم 

املعني،  واملستثمر  بالتهيئة  املكلف  تصريحات  إلى  واالستماع  الصلة 

يتضمن مالحظاتها وخالصاتها حول املؤاخذات املوجهة إلى املستثمر، 

وعند االقتضاء، اقتراحاتها في املوضوع.

إلى  يوما،   )15( عشر  خمسة  أجل  داخل  املذكور،  التقرير  يوجه 

ترابيا  املختصة  لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجنة  إلى  وكذا  اإلدارة 

إلبداء رأيها في املوضوع طعقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 29 من 

القانون رقم 47.18 املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث 

 اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.19.18 الصادر في 7 جمادى اآلخرة 1440 )13 فبراير 2019(.

املادة 13

استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار، يقوم املكلف 

بالتهيئة بمعاشرة إجراءات فسخ العقد املبرم بينه وبين املستثمر املخل 

بالتزاماته طعقا ألحكام هذا القانون.

املادة 14

يقوم املكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثالثة )3( أشهر من تاريخ 

لدى  طلب  بإيداع  رأيها،  لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجنة  إبداء 

املحافظ على األمالك العقارية املختص ترابيا، للتشطيب على تقييد 

للقطعة  العقاري  الرسم  من  املعني  املستثمر  وبين  بينه  املبرم  العقد 

األرضية املعنية.

الفقرة  في  عليه  املنصوص  اللجنة  بتقرير  املذكور  الطلب  ويرفق 

املوحدة  الجهوية  اللجنة  برأي  وكذا  أعاله،   12 املادة  من  األولى 

للتشريع  العقد طعقا  املثبتة لفسخ  بالوثائق  املعنية، وكذا  لالستثمار 

الجاري به العمل.

املادة 15

في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجالت العقارية، يقوم 

املكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن العيع إلى املستثمر املعني بعد خصم ما يلي :

- التكاليف التي تحملها املكلف بالتهيئة في إطار مسطرة فسخ عقد 

وكذا  الضرائب  إلدارة  املؤداة  التسجيل  واجعات  سيما  ال  العيع، 

واجعات املحافظة العقارية ؛

املكلف  بين  املبرم  العيع  في عقد  املنصوص عليها  التأخير  - غرامات 

بالتهيئة واملستثمر املعني ؛

كتعويض  الفسخ  موضوع  األرضية  القطعة  بيع  ثمن  %10من   -

للمكلف بالتهيئة. 

املادة 16

بالتثمين،  املتعلقة  املنشآت  أو  األشغال  بعض  املستثمر  أنجز  إذا 

املوحدة  الجهوية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  بالتهيئة،  املكلف  يقوم 

لالستثمار املختصة ترابيا، بإلزام املستثمر بإرجاع القطعة األرضية 

إلى الحالة التي كانت عليها وذلك على نفقته.

املنشآت  أو  باألشغال  االحتفاظ  بالتهيئة  املكلف  قرر  إذا  أنه  غير 

السالفة الذكر، يقوم هذا األخير بأداء تعويض للمستثمر املعني يعادل 

معلغ التكاليف املبررة التي تحملها إلنجاز هذه األشغال أو املنشآت بعد 

خصم 10 % من املعلغ املذكور.

العاب الرابع

مقـتضــيشت) نــتقشلــية)وخــتـشمــية

املادة 17

املحدثة  الصناعية  باملناطق  املتواجدين  املستثمرين  على  يجب 

التنفيذ والتي ال تتوفر على هيئة  القانون حيز  تاريخ دخول هذا  قعل 

لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس )5( سنوات ابتداء من التاريخ 

املذكور، بما يلي: 

 1.58.376 - تأسيس جمعية خاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم 

جمادى  3 في  الصادر  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم   املتعلق 

املنطقة  هذه  بتدبير  إليها  يعهد   ،)1958 )15نونبر   1378 األولى 

وتحصيل املساهمات برسم الخدمات املقدمة من طرفها؛

وتحصيل  املنطقة  هذه  بتدبير  متخصصة  شركة  تكليف  أو   -

املساهمات برسم الخدمات املقدمة لفائدة املستثمرين.

املختصة  للجهة  يجوز  املعنيين،  املستثمرين  تقاعس  حالة  وفي 

ترابيا طعقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تعهد لشركة 

املساهمات  وتحصيل  املعنية  الصناعية  املنطقة  بتدبير  متخصصة 

الواجب أداؤها برسم الخدمات املقدمة لفائدة املستثمرين.

املادة 18

نشره  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

بالجريدة الرسمية.

غير أن األحكام التي تستلزم صدور النصوص التطعيقية، تدخل 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

القانون  هذا  لتطعيق  الالزمة  التطعيقية  النصوص  إصدار  يتعين 

داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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 ظهيف)ا2يف)رقم)6). ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 

للطشقة) بشإلنتشج) لذ تي) 6).)8) ملتبلق) رقم) بتنفيذ) لقشنو )

 لكه2بشئية.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

كما  الكهربائية،  للطاقة  الذاتي  باإلنتاج  املتعلق   82.21 رقم  القانون 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قشنو )رقم)6).)8

7تبلق)بشإلنتشج) لذ تي)للطشقة) لكه2بشئية

العاب األول

أحكشم)عشمة

املادة األولى

للطاقة  الذاتي  اإلنتاج  نشاط  تنظيم  إلى  القانون  هذا  يهدف 

الكهربائية، كيفما كان مصدر اإلنتاج وطعيعة الشعكة ومستوى الجهد 

الكهربائية  الشعكة  أمن وسالمة  املستخدمة مع ضمان  املنشأة  وقدرة 

الوطنية واحترام معادئ الشفافية واملساواة. 

املادة 2

يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون :

لتلعية  حصريا  الكهربائية  الطاقة  إنتاج   : » إلنتشج) لذ تي«   -

االحتياجات الخاصة بمنشأة االستهالك الذاتي ؛

- » الستهالك) لذ تي« : استهالك الطاقة الكهربائية املنتجة حصريا 
من قعل منشأة اإلنتاج الذاتي ؛

للقانون  خاضع  اعتعاري  أو  ذاتي  شخص  كل   : » ملنتج) لذ تي«   -
العام أو الخاص ينتج الطاقة الكهربائية حصريا الستهالكه الذاتي 

ويملك منشأة اإلنتاج الذاتي أو له حق التصرف فيها، باستثناء :

- مسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛

- مسير شعكة توزيع الكهرباء ؛

- املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ؛

الظهير  من   2 الفصل  من   6 العند  في  إليهم  املشار  األشخاص   -

 1383 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   1.63.226 رقم  الشريف 

تم  كما  للكهرباء  الوطني  املكتب  بإحداث  )5 أغسطس 1963( 

تغييره وتتميمه ؛

- الوكالة املغربية للطاقة املستدامة ؛

- مستغل منشأة إنتاج الكهرباء طعقا ألحكام القانون رقم 13.09 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املتجددة  بالطاقات  املتعلق 
 )2010 فبراير   11(  1431 صفر  من   26 بتاريخ  رقم 1.10.16 

كما تم تغييره وتتميمه.

إليه  املشار  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  يمكن 
في العند 3 أعاله أن يكون منتجا ذاتيا لتزويد املحطات التابعة له قصد 

تحلية مياه العحر.

يكونوا  أن  أعاله  و6  و5   4 العنود  في  إليهم  املشار  لألشخاص  يمكن 
منتجين ذاتيين في حالة كونهم زبناء ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية، 
حقن  من  تمكينهم  أو  املذكورة  الشعكة  إلى  الولوج  حق  إعطائهم  دون 

الفائض املحتمل من الطاقة املنتجة في الشعكة الكهربائية الوطنية.

الشعكة  مسير  طرف  من  املضمون  الحق   : للشعكة«  » لولوج)  -
الطاقة  لتوصيل  الشعكة  هذه  استعمال  في  الوطنية  الكهربائية 
الذاتي  إلى منشأة االستهالك  الذاتي  اإلنتاج  الكهربائية من منشأة 

وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة 7 من هذا القانون ؛

الكهربائية  الطاقة  لقياس  إلكتروني،  نظام   : » لبد د) لذكي«   -
الكهربائية  الشعكة  من  املسحوبة  الكهربائية  والطاقة  املنتجة 
منظومة  مع  التواصل  إمكانية  يتيح  فيها،  واملحقونة  الوطنية 

معلوماتية إلرسال واستقعال العيانات واملعلومات ؛
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» لقدرة) الستيبشبية« : الكمية القصوى من القدرة املنشأة من   -

الكهربائية والتي  الجهود  أنواع  املتجددة بجميع  الطاقات  مصادر 

وسائل  تسيير  إعاقة  دون  استيعابها  الكهربائية  للمنظومة  يمكن 

إنتاج وتشغيل املنظومة الكهربائية؛

ينتجها  التي  الكهربائية  الطاقة   : »رشئض) لطشقة) لكه2بشئية«)  -

املنتج الذاتي وال يستهلكها، ويحقنها في الشعكة الكهربائية الوطنية 

وفقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها في هذا القانون ؛ 

خاضع  اعتعاري  شخص  كل   : توزيع) لكه2بشء«  اعكة) »مسيف)  -

التشريعية  للنصوص  طعقا  يتولى  الخاص،  أو  العام  للقانون 

املسندة  األخرى  املهام  على  عالوة  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية 

إليه، تأمين الخدمة العمومية املتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية 

داخل مجال التوزيع الخاص به ؛

- »مسيف) لشعكة) لكه2بشئية) لوطنية)للنقل«): الشخص االعتعاري 

املسؤول عن استغالل الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها 

وبين  بينها  الكهربائية  الروابط  عن  االقتضاء،  وعند  وتطويرها، 

شعكات كهربائية للنقل بعلدان أجنبية ؛

- »منشأة) ل2بط« : املعدات التقنية الضرورية لربط منشآت املنتج 

الذاتي بالشعكة الكهربائية الوطنية ؛ 

الالزمة  التقنية  واملعدات  العنايات   : »منشأة) إلنتشج) لذ تي«   -

كانت  سواء  الذاتي  االستهالك  قصد  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 

مرتعطة أم ال بالشعكة الكهربائية الوطنية ؛

- »منشأة) الستهالك) لذ تي« : العنايات واملعدات التقنية املستعملة 

ال بالشعكة  أم  مرتعطة  كانت  سواء  الذاتي  لالستهالك  حصريا 

الكهربائية الوطنية ؛

معدة  كهربائية  شعكة  كل   : » لشعكة) لكه2بشئية) لوطنية«   -

النهائي،  املستهلك  إلى  اإلنتاج  توزيعها من مواقع  أو  الكهرباء  لنقل 

وتتضمن هذه الشعكة، الشعكة الكهربائية الوطنية لنقل الكهرباء 

ذات الجهد العالي أو جد العالي وشعكات توزيع الكهرباء ذات الجهد 

املنخفض أو الجهد املتوسط ؛

مسير  تمكن  التي  الخدمات  مجموع   : »خدمشت) ملنظومة«   -

الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد 

الطاقات  تذبذب  تدبير  وكذا  املجاورة  الدول  مع  والتعادالت 

الكهربائية  بالشعكات  املرتعطة  املتجددة  الطاقات  مصادر  من 

والجهد  املتوسط   والجهد  العالي  والجهد  العالي  جد  الجهد  ذات 

املنخفض، وتشمل :

- القدرة االحتياطية األولية والثانوية ؛ 

- القدرة االحتياطية الثالثية: القدرة االحتياطية العاردة السريعة 

عند التوقف والقدرة االحتياطية عند التوقف ؛

- موازنة العرض والطلب ؛

- تحجيم ما فوق العتعات التنظيمية.

-)» لتحجيم« : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر 

ملسير  يمكن  والتي  إيقافها  أو  مؤقتة،  بصفة  املتجددة،  الطاقات 

الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها ألسعاب تتعلق بسالمة 

العرض  بين  التوازن  وكذا  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  وأمن 

والطلب ؛

توزيع  شعكة  مسير  تمكن  التي  الخدمات   : »خدمشت) لتوزيع«   -

الكهرباء املعني من ضمان توازن أمثل للشعكة املذكورة ؛ 

- »تخزين) لطشقة« : عملية تجميع الطاقة املنتجة من طرف منشأة 

اإلنتاج الذاتي بهدف استخدامها ؛

- » لجهد) ملنخفض« : مستوى الجهد الذي تقل قيمته أو تساوي 

1000 فولت ؛

 5,5 بين  تتراوح قيمته  الذي  الجهد  : مستوى  -)» لجهد) ملتوسط« 

كيلو فولت و30 كيلو فولت ؛

- » لجهد) لبشلي« : مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 30 كيلو 

فولت و150 كيلو فولت ؛

-)» لجهد)جد) لبشلي« : مستوى الجهد الذي تساوي أو تفوق قيمته 

150 كيلو فولت.

العاب الثاني

إنجشز)و ستغالل)منشآت) إلنتشج) لذ تي

الفرع األول

نظشم) لتص2يح

املادة 3

يخضع إنجاز أو استغالل كل منشأة اإلنتاج الذاتي املتصلة بمنشأة 

االستهالك الذاتي غير املرتعطتين بالشعكة الكهربائية الوطنية، لتصريح 

لدى اإلدارة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

التابعة  املنشآت  املادة على  هذه  األولى من  الفقرة  أحكام  ال تسري 

إلدارة الدفاع الوطني.
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املادة 4 

وفق  املعني،  الكهرباء  توزيع  شعكة  مسير  لدى  لتصريح  يخضع 

منشأة  كل  استغالل  أو  إنجاز  تنظيمي،  بنص  املحددة  الكيفيات 

تنظيمي  بنص  قيمتها  تحدد  عتعة  من  أقل  قدرة  ذات  الذاتي  اإلنتاج 

واملتصلة بمنشأة االستهالك الذاتي سواء كانت مرتعطة مسعقا بشعكة 

إنجازها في  الشروع  قعل  وذلك  بها،  ربطها  مزمع  أو  املنخفض   الجهد 

أو استغاللها.

الفرع الثاني

نظشم) ملو رقة)على) ل2بط

املادة 5

منشأة  كل  استغالل  أو  إنجاز  الربط،  على  املوافقة  لنظام  يخضع 

املادة  في  إليها  املشار  العتعة  تفوق  أو  تساوي  قدرة  ذات  الذاتي  اإلنتاج 

بمنشأة  واملتصلة  ميغاواط،   5 القدرة  هذه  تتجاوز  أن  دون  أعاله   4

االستهالك الذاتي سواء كانت مرتعطة مسعقا بشعكة الجهد املنخفض 

أو الجهد املتوسط أو مزمع ربطها بها، وذلك قعل الشروع في إنجازها 

أو استغاللها.

الكهربائية  الشعكة  مسير  لدى  الربط  على  املوافقة  طلب  يودع 

الوطنية املعني. 

املوافقة على  الحصول على  تنظيمي شروط وكيفيات  بنص  تحدد 

الربط وسحبها من طرف مسير شعكة توزيع الكهرباء املعني.

الفرع الثالث

نظشم) لتفخيص

املادة 6

يخضع لترخيص من اإلدارة، إنجاز أو استغالل كل منشأة اإلنتاج 

بمنشأة  واملتصلة  ميغاواط،   5 تفوق  أو  تساوي  قدرة  ذات  الذاتي 

املتوسط  الجهد  كانت مرتعطة مسعقا بشعكة  الذاتي سواء  االستهالك 

قعل  وذلك  بها،  ربطها  مزمع  أو  العالي  جد  الجهد  أو  العالي  أو الجهد 

الشروع في إنجازها أو استغاللها. 

ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد  املذكور  الترخيص  اإلدارة  تمنح 

املتعلق  الترخيص  طلب  حالة  في  للنقل.  الوطنية  الكهربائية  الشعكة 

التقني  بشعكة الجهد املتوسط، يجب عالوة على ذلك استطالع الرأي 

ملسير شعكة توزيع الكهرباء املعني.

الترخيص  على  الحصول  وكيفيات  شروط  تنظيمي  بنص  تحدد 

وسحعه من طرف اإلدارة.

املادة 7

الكهربائية  الشعكة  إلى  الولوج  الترخيص  طلب  ملف  تضمن  إذا 

منشأة  بموقع  الذاتي  اإلنتاج  منشأة  موقع  ربط  أجل  من  الوطنية 

في  الطلب  صاحب  حق  على  الترخيص  قرار  نص  الذاتي،  االستهالك 

الولوج إلى الشعكة املذكورة، شريطة :

1 - أن تكون القدرة االسمية ملنشأة اإلنتاج الذاتي تساوي أو تفوق 

5 ميغاواط ويجب ربطها :

للمنشأة  االسمية  القدرة  كانت  إذا  املتوسط،  الجهد  • بشعكة 

قيمتها  تحدد  قدرة  تتجاوز  أن  دون  ميغاواط   5 تفوق  أو  تساوي 

الذاتي املعنية،  بنص تنظيمي مع وجوب ربط منشآت االستهالك 

بشعكة الجهد املتوسط ؛

االسمية  القدرة  كانت  إذا  العالي،  جد  أو  العالي  الجهد  بشعكة  • أو 

للمنشأة تساوي أو تفوق القدرة التي تحدد قيمتها بنص تنظيمي 

مع وجوب ربط منشآت االستهالك الذاتي املعنية، بشعكة الجهد 

العالي أو جد العالي.

2 - موافقة مسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل على الولوج إلى 

الشعكة الكهربائية الوطنية ؛

3 - موافقة مسير شعكة توزيع الكهرباء املعني في حالة طلب الولوج 

إلى شعكة الجهد املتوسط ؛

الوطنية  الكهربائية  الشعكة  إلى  الولوج  عقد  بإبرام  االلتزام   -  4

ملنشأة اإلنتاج الذاتي عند الحصول على الترخيص.

الفرع الرابع

قو عد)مشتفكة)بي ) ألنظمة

املادة 8

يعتبر  الذاتي،  اإلنتاج  منشأة  استغالل  أو  إنجاز  طلب  في  تغيير  كل 

بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب األصلي، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب 

الجديد.

املادة 9

لإلدارة  املسعقة  املوافقة  على  الحصول  الذاتي  املنتج  على  يجب 

في  تغيير  بأي  القيام  قعل  املعني،  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  أو مسير 

أحد عناصر التصريح أو املوافقة على الربط أو الترخيص املتعلق بهذه 

املنشأة.
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املادة 10

تزويد  توقيف  املعني  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  ملسير  يحق  ال 
الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشأة اإلنتاج الذاتي متصلة بمنشأة 
الكهربائية  الشعكة  مسير  أو  الذاتي  للمنتج  ويمكن  الذاتي.  استهالكه 
هذه  في  يجوز،  وال  بينهما،  املبرم  االشتراك  عقد  تغيير  املعني  الوطنية 
الحالة، ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني أن يرفض هذا التغيير، 

وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ونصوصه التطعيقية.

املادة 11

منشآت  عدة  من  املكونة  الذاتي  اإلنتاج  منشأة  قدرة  احتساب  يتم 
بنفس املوقع بتجميع القدرة االسمية لكل واحدة منها. 

املادة 12

يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني 
اإلنتاجية  للطاقة  كفائض  السنوي  اإلنتاج  من   %20 تتجاوز  ال  نسعة 
الهيئة  طرف  من  الفائض  هذا  تعريفة  وتحدد  الذاتي،  اإلنتاج  ملنشأة 

الوطنية لضعط الكهرباء.

يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من املنتج الذاتي طعقا لشروط 
تحدد بنص تنظيمي.

املادة 13

عالوة على تعريفة استعمال الشعكة الكهربائية الوطنية املنصوص 
الذاتيين  املنتجين  على  يتعين  العمل،  بها  الجاري  القوانين  في  عليها 
الكهربائية  الشعكة  مسير  لفائدة  مساهمة  دفع  بالشعكة  املرتعطين 
وخدمات  املنظومة  خدمات  من  االستفادة  أجل  من  املعني  الوطنية 

التوزيع.

الكهرباء  املتعلق بضعط قطاع   48.15 القانون رقم  تتميما ألحكام 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  الكهرباء  لضعط  الوطنية  الهيئة  وإحداث 
 ،)2016 1437 )24 ماي  17 من شععان  1.16.60 بتاريخ  الشريف رقم 
تحدد املساهمة املذكورة من طرف الهيئة الوطنية لضعط الكهرباء بعد 

استطالع رأي مسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني.

املادة 14

الطاقات  مصادر  من  انطالقا  الذاتي،  اإلنتاج  منشآت  تخضع 
القدرة  لحد  الوطنية  الكهربائية  بالشعكة  واملرتعطة  املتجددة، 

االستيعابية لهذه الشعكة.

التصريحات  املعني  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  مسير  يدرس 
أو طلعات املوافقة على الربط إلنجاز أو استغالل منشآت اإلنتاج الذاتي 
حدود  في  املطلوبة،  القدرات  ويحجز  املتجددة،  الطاقات  مصادر  من 
القدرة االستيعابية، وفقا لترتيب األولوية املحدد حسب تاريخ ووقت 
استالم التصريح أو طلب املوافقة على الربط املسجل بسجل يمسكه 

مسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني لهذا الغرض. 

تدرس اإلدارة طلعات الترخيص إلنجاز أو استغالل منشآت اإلنتاج 

الذاتي من مصادر الطاقات املتجددة، ويحجز مسير الشعكة الكهربائية 

الوطنية املعني القدرات املطلوبة، في حدود القدرة االستيعابية، وفقا 

املسجل  الطلب  استالم  ووقت  تاريخ  حسب  املحدد  األولوية  لترتيب 

بسجل تمسكه اإلدارة لهذا الغرض.

يجب أال تتجاوز الطاقة الكهربائية املجمعة ملوقع يتوفر على عدة 

منشآت لإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات املتجددة، 

املعنية  الوطنية  الكهربائية  للشعكة  للقدرة االستيعابية  الحد األق�ضى 

عند نقطة الربط.

املادة 15 

من  واالستفادة  الطاقة  تخزين  منشأة  إنجاز  الذاتي  للمنتج  يمكن 

خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

املادة 16

يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة األصل تثبت 

التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات  أن كميات معينة من الكهرباء 

املتجددة. 

تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة املكلفة بمنح شهادة األصل.

املادة 17

بالشعكة  ربطها  املزمع  الذاتي  اإلنتاج  منشآت  تستجيب  أن  يجب 

يلتزم  كما  املعتمدة،  الدولية  أو  الوطنية  للمعايير  الوطنية  الكهربائية 

بحماية  الكفيلة  اإلجراءات  باتخاذ  املنشآت  هذه  ومستغلو  مالكو 

األشخاص واملمتلكات من املخاطر الكهربائية وفقا للقوانين الجاري بها 

العمل.

العاب الثالث

أحكشم)متبلقة)ببد د) إلنتشج) لذ تي)وتعشدل) ملبلومشت

املادة 18

 يجب تزويد كل منشأة اإلنتاج الذاتي أو االستهالك الذاتي، باستثناء 

املنشآت املنصوص عليها في املادة 3 أعاله، بعداد ذكي من أجل الفوترة، 

الوطنية  القياسية  للمواصفات  العداد  هذا  يستجيب  أن  ويجب 

أو الدولية املعتمدة.

الوقت  في  االطالع،  إمكانية  الذاتي  للمنتج  العداد  يتيح  أن  يجب 

بالكهرباء  املتعلقة  املعلومات  على  الذكي،  العداد  شاشة  على  الفعلي 

املراكز  حسب  الوطنية،  الكهربائية  الشعكة  في  املحقونة  أو  املسحوبة 

الساعاتية، واستخدامها عبر نقط التحميل.

تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي بنص تنظيمي.
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املادة 19

ال يمكن تركيب العداد الذكي إال من قعل مسير الشعكة الكهربائية 
الوطنية املعني.

املادة 20

الكهربائية  الطاقة  احتساب  على  املطعقة  الدنيا  الشروط  تحدد 
املنتجة والطاقة الكهربائية املسحوبة من الشعكة الكهربائية الوطنية 
واملحقونة فيها، بما في ذلك فترة االحتساب من أجل الفوترة، وتحديد 
فائض الطاقة الكهربائية املنتجة ذاتيا، من قعل الهيئة الوطنية لضعط 

الكهرباء بعد استطالع رأي مسيري الشعكة الكهربائية الوطنية.

املادة 21

تعمل اإلدارة على رقمنة املساطر املتعلقة بأنظمة اإلنتاج الذاتي من 
أجل تمكين املنتجين الذاتيين من الولوج إلى املعلومات املتعلقة بطلعاتهم 
ال سيما تحديد ترتيب األولوية املشار إليه في املادة 14 من هذا القانون. 

املادة 22

اإلدارة  بإبالغ  شهريا،  الوطنية،  الكهربائية  الشعكة  مسير  يقوم   
التي  الذاتي  اإلنتاج  منشآت  بالئحة  الكهرباء  لضعط  الوطنية  والهيئة 
إلى  باإلضافة  املنصرم  الشهر  خالل  شعكته  مستوى  على  تشغيلها  تم 
القدرة الفردية لهذه املنشآت بالكيلوواط أو بالكيلو فولط أمعير. كما 
يرسل كل مسير شعكة توزيع الكهرباء نفس املعلومات إلى مسير الشعكة 

الكهربائية الوطنية للنقل.

املادة 23

يجب على كل مسير شعكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة االستيعابية 
الكهربائية  الشعكة  مسير  إلى  به  الخاصة  التوزيع  منطقة  في  املتاحة 

الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة.

القدرة  باحتساب  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  مسير  يقوم 
لضعط  الوطنية  الهيئة  وتتولى  تحيينها،  على  ويعمل  االستيعابية، 

الكهرباء املصادقة عليها ونشرها قعل 31 يناير من السنة املوالية.

العاب الرابع 

مبش7نة) ملخشلفشت)و لبقوبشت

املادة 24

 يعهد بمعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة 
إلى األعوان املنتدبين  لتطعيقه، عالوة على ضعاط الشرطة القضائية، 
لهذه الغاية من طرف اإلدارة، واملحلفين وفقا للتشريع املتعلق بتحليف 

األعوان محرري املحاضر.

باستثناء منشآت اإلنتاج الذاتي التابعة إلدارة الدفاع الوطني، يسمح 
لألعوان املشار إليهم أعاله بالولوج إلى منشأة اإلنتاج الذاتي ومعاينتها 

وفق الشروط املحددة في قانون املسطرة الجنائية.

يجب على املنتج الذاتي أن يضع رهن إشارة األعوان جميع املعلومات 

والوثائق والعيانات املتعلقة بمنشأته عند قيامهم بمهامهم.    

املادة 25

القانون  هذا  أحكام  خرق  ذاتي  منتج  لكل  إعذارا  اإلدارة  توجه 

أو النصوص الصادرة لتطعيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له. 

ويتم تعليغ اإلعذار بكافة طرق التعليغ القانونية.

إذا لم يمتثل املنتج الذاتي لإلعذار املوجه إليه بعد انصرام األجل 

حين  إلى  املنشأة  استغالل  بإيقاف  أمر  بإصدار  اإلدارة  تقوم  املحدد، 

اتخاذ التدابير الالزمة.

املادة 26

باملخالفات  محاضر  أعاله   24 املادة  في  إليهم  املشار  األعوان  يحرر 

التي تتم معاينتها من قعلهم.

ترسل املحاضر إلى اإلدارة وإلى وكيل امللك داخل أجل خمسة )5( 

أيام عمل من تاريخ إعدادها.

املادة 27

تصدر اإلدارة قرارا بسحب الترخيص في الحاالت التالية:

1 - إذا رفض املنتج الذاتي االمتثال ألحكام هذا القانون والنصوص 

الصادرة لتطعيقه؛

2 - إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة املنصوص عليها في املادة 

25 أعاله داخل أجل ثالثة )3( أشهر من تاريخ قرار إيقاف املنشأة.

املادة 28

 )5.000( أالف  خمسة  إلى  درهم   )2.000( ألفي  من  بغرامة  يعاقب 

درهم كل من قام بإنجاز أو استغالل أو الزيادة في قدرة منشأة اإلنتاج 

الذاتي، دون القيام بالتصاريح املنصوص عليها في املادتين 3 و4 من هذا 

القانون.

املادة 29

مليون  إلى  درهم   )100.000( ألف  مائة  من  بغرامة  يعاقب 

)1.000.000( درهم كل من قام بإنجاز أو استغالل أو الزيادة في قدرة 

أو  الربط  على  املوافقة  على  الحصول  دون  الذاتي،  اإلنتاج  منشأة 

الترخيص املشار إليهما في املادتين 5 و6 من هذا القانون. 

املادة 30

مليون  إلى  درهم   )100.000( ألف  مائة  من  بغرامة  يعاقب 

)1.000.000( درهم كل من خالف أحكام املادة 9 من هذا القانون. 
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املادة 31

دون املساس بالعقوبات األشد املنصوص عليها في مجموعة القانون 
الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آالف )10.000( درهم إلى مائة ألف 

)100.000( درهم :

- كل منتج ذاتي منع األعوان املخول لهم سلطة املراقعة من دخول 
منشأة اإلنتاج الذاتي ملزاولة مهامهم ؛ 

- كل من رفض اإلدالء بالوثائق املتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان 
املراقعة املشار إليهم في املادة 24 من هذا القانون. 

املادة 32

يمكن ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني أن يوقف، على نفقة 
املنتج الذاتي، حقن الطاقة املنتجة في شعكته، أو فك الربط بالشعكة 

وذلك في الحاالت التالية :

1 - عدم االمتثال ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطعيقه 
ومحتوى الترخيص املشار إليه في املادة 6 أو شروط الربط أو الولوج 

إلى الشعكة الكهربائية الوطنية املعنية ؛ 

2 - تعرض الشعكة الكهربائية الوطنية املعنية لخطر جسيم ومعاشر 
بسبب خطأ صادر عن املنتج الذاتي أو منشآته أو معداته ؛

الكهربائية  الشعكة  التي يستغلها مسير  للمعدات  إتالف متعمد   -  3
الوطنية املعني ؛

4 - رفض املنتج الذاتي السماح ملستخدمي مسير الشعكة الكهربائية 
الوطنية املعني، أو األشخاص الذين كلفهم، الولوج إلى أجهزة املراقعة 

والقياس ؛

الذاتي،  اإلنتاج  منشأة  في  خلل  كل  إصالح  الذاتي  املنتج  رفض   -  5
يشكل خطرا على املمتلكات واألشخاص.

الطاقة  تحجيم  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  ملسير  يمكن 
الكهربائية املنتجة من طرف املنتج الذاتي في حدود عتعة ووفق كيفيات 

تحدد بنص تنظيمي.

ال ينتج عن الطاقة الكهربائية غير املوردة الناتجة عن التحجيم في 
حدود العتعة املنصوص عليها في الفقرة أعاله أي تعويض لفائدة املنتج 

الذاتي املعني.

لسالمة  ضمانا  املعني،  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  ملسير  يمكن 
وأمن الشعكة، أن يتوقف، بشكل مؤقت، عن حقن الطاقة الكهربائية 

في الشعكة الكهربائية الوطنية املعنية واملنتجة من طرف املنتج الذاتي.

يقوم مسير الشعكة الكهربائية الوطنية املعني بإعالم املنتج الذاتي، 
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، عن سبب توقيف الولوج 
إلى الشعكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها إلعادة الولوج باإلضافة إلى 

اآلجال القصوى للقيام بهذه التدابير.

بالشعكة  الذاتي  اإلنتاج  منشأة  ربط  فك  أو  الحقن  وقف  يخول  ال 
املشار إليه في الفقرة أعاله أي تعويض لصالح املنتج الذاتي.

العاب الخامس

أحكشم) نتقشلية)وختشمية

املادة 33

يجب على األشخاص الذاتيين واالعتعاريين الذين يستغلون منشآت 
اإلنتاج الذاتي، قعل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا 
لإلدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا )18( ابتداء من تاريخ دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ، طلعا لتسوية وضعيتهم طعقا ألحكام هذا القانون 

والنصوص املتخذة لتطعيقه.

املادة 34

الشريف  الظهير  من   2 الفصل  من   2 العند  ويعوض  ينسخ 
 )1963 غشت   5(  1383 األول  ربيع  من   14 بتاريخ  رقم 1.63.226 

بإحداث املكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما يلي :

منشآت  دون  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  وسائل  بتهيئة  ينفرد   )2«
»الطاقات املتجددة املشار إليها في العند 1 أعاله وكذا منشآت اإلنتاج 

»الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل االستهالك الذاتي.«

ينسخ ويعوض العند 8 من املادة 5 من القانون رقم 40.09 املتعلق 
بتنفيذه  الصادر  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  باملكتب 
 1432 القعدة  ذي  فاتح  بتاريخ   1.11.160 رقم  الشريف  الظهير 

)29 سبتمبر 2011(، كما يلي :

 » - يصادق على االتفاقيات املنصوص عليها في العند 6( من الفصل 2 

بتاريخ   1.63.226 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  »من 

تغييره  وقع  كما   ،)1963 أغسطس   5(  1383 األول  ربيع  من   14«

»وتتميمه.«

املادة 35

 1.63.226 رقم  الشريف  الظهير  من   2 الفصل  من   8 العند  ينسخ 
1963( بإحداث املكتب  1383 )5 غشت  14 من ربيع األول  في  الصادر 

الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه.

املادة 36

ابتداء  )3( أشهر  التنفيذ بعد ثالثة  القانون حيز  تدخل أحكام هذا 
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

حيز  تدخل  تطعيقية  نصوص  صدور  تستلزم  التي  األحكام  أن  غير 
التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

القانون  هذا  لتطعيق  الالزمة  التنظيمية  النصوص  إصدار  يتعين 
بالجريدة  نشره  تاريخ  من  ابتداء  سنوات   )4( أربع  أقصاه  أجل  داخل 

الرسمية.
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ظهيف)ا2يف)رقم)69. ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 
بتنفيذ) لقشنو )رقم) ).28)بتتميم) ملشدة)66)من) لظهيف) لش2يف)

رقم)52).6.58)بسن)قشنو ) لجنسية) ملغ2بية.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون 
بسن   1.58.250 رقم  الشريف  الظهير  من   11 املادة  بتتميم   08.23 رقم 
ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  املغربية،  الجنسية  قانون 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

 قشنو )رقم) ).28
 بتتميم) ملشدة)66)من) لظهيف) لش2يف)رقم)52).6.58

بسن)قشنو ) لجنسية) ملغ2بية

مادة فريدة

الشريف  الظهير  من   11 املادة  مقتضيات  يلي  كما  تتمم 
بسن   )1958 سبتمبر   6(  1378 صفر  من   21 بتاريخ   1.58.250 رقم 

قانون الجنسية املغربية :

»املادة 11. -  شروط التجنيس :

»يجب على األجنبي الذي يطلب .................. في الفصل الثاني عشر :

»أوال - اإلقامة االعتيادية ............................. في الطلب ؛

»ثانيا - بلوغ ...................................................................... ؛

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

» رابعا - االتصاف .............................................................. ؛

»خامسا - معرفة كافية باللغة العربية واألمازيغية أو إحداهما ؛

»سادسا - التوفر ................................................................ .

»تحدث ..................................... تكوينها وكيفية عملها.«

ظهيف)ا2يف)رقم)65. ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 

 62.95 رقم) وتتميم) لقشنو ) بتغييف) (96.(6 رقم) بتنفيذ) لقشنو )

 ملتبلق)بش2كشت) ملسشهمة)وسن)أحكشم) نتقشلية)خشصة)بتحويل)

 ألسهم)لحشملهش)إلى)أسهم)إسمية.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :  

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :  

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   96.21 رقم  القانون 

األسهم  بتحويل  خاصة  انتقالية  أحكام  وسن  املساهمة  بشركات 

ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  إسمية،  أسهم  إلى  لحاملها 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف  : 

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : عزيز أخنوش. 

*

*  *
قشنو )رقم)6).96

بتغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)62.95) ملتبلق)بش2كشت

 ملسشهمة)وسن)أحكشم) نتقشلية)خشصة)بتحويل

 ألسهم)لحشملهش)إلى)أسهم)إسمية

العاب األول

أحكشم)تتبلق)بتغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)62.95 

 ملتبلق)بش2كشت) ملسشهمة

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد 12 و130 و245 من القانون 

رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع اآلخر 1417 )30 أغسطس 1996( :
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»املادة 12. - يجب أن يتضمن النظام األسا�ضي للشركة، ……..………، 

»العيانات التالية :

»1 - عدد األسهم ............................... بكل واحدة من هذه الفئات ؛

»2 - الشكل اإلسمي لألسهم، مع مراعاة أحكام املادة 245 أدناه ؛

»3 - الشروط الخاصة ……………………….…….........………….………… ؛

)العاقي ال تغيير فيه.(

في  املشاركة  األسا�ضي  النظام  يخضع  أن  يمكن   -  .130 »املادة 

»الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد املساهم في سجل التحويالت 

»املنصوص عليه في املادة 245 أدناه أو إلى القيام، في املكان املحدد في 

من  مسلم  السندات،  حساب  كشف  بإيداع  االنعقاد،  دعوة  »إعالم 

»قعل املؤسسة املودعة لديها هذه السندات.

»يحدد النظام .................................................................................. 

)العاقي ال تغيير فيه.(

»املادة 245. -  تكون القيم املنقولة إسمية وال تجسم ماديا.

سجل  في  تقييدها  بمجرد  املنقولة  القيم  هذه  حامل  حق  »ينتج 

»التحويالت املشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه املادة.

»ينتقل السند اإلسمي تجاه األغيار بإجراء تحويل في السجل املعد 

»لهذا الغرض.

»يجب على كل شركة مساهمة ................، تمنح للنسخ قوة اإلثعات.

»استثناء من أحكام الفقرتين األولى والثانية أعاله، يمكن أن تتخذ 

»شكل قيم لحاملها :

إطار  في  الشركات  قعل  تفويتها من  أو  تم إصدارها  التي  األسهم   -  «

»دعوة الجمهور لالكتتاب ؛

» - القيم املنقولة األخرى املصدرة في إطار دعوة الجمهور لالكتتاب.

»تنتج حقوق صاحب إحدى السندات لحاملها املشار إليها في الفقرة 

»الخامسة أعاله، بمجرد تقييدها في حساب لدى وسيط مالي مؤهل 

»طعقا ألحكام املادة 24 من القانون رقم 35.96 املتعلق بإحداث وديع 

الصادر  الحساب  في  القيم  بعض  لقيد  عام  نظام  وتأسيس  »مركزي 

»بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شععان 1417 

»)9 يناير 1997(.

»ينتقل السند لحامله تجاه األغيار بإجراء تحويل من حساب إلى 

إليه  املشار   35.96 رقم  القانون  من   31 املادة  ملقتضيات  طعقا  »آخر 

»أعاله.«

املادة 2

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.95 املشار إليه أعاله 
باملادة 410 املكررة :

»املادة 410 املكررة. - يعاقب بغرامة من 8.000 الى 40.000 درهم 
الذين الجماعية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس   »رئيس 

»ال يمسكون سجال للتحويالت أو يمسكونه خالفا ملقتضيات املادتين 
»12و 245 أعاله.«

العاب الثاني

 مقتضيشت) نتقشلية)تتبلق)بتحويل) ألسهم)لحشملهش
إلى)أسهم)إسمية

املادة 3

يجب  الرسمية،  الجريدة  في  القانون  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء 
الفقرة  في  عليها  املنصوص  تلك  باستثناء  املنقولة،  القيم  تكون  أن 
بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  من   245 املادة  من  الخامسة 

املساهمة، حصريا إسمية.

املادة 4

قعل  لحاملها،  أسهما  أصدرت  التي  املساهمة  شركات  على  يجب 
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دعوة حاملي هذه األسهم إلى تحويلها 
للتنصيص  لذلك،  نتيجة  أنظمتها األساسية،  إلى أسهم إسمية وتغيير 
فيها على أن األسهم املكونة لرأسمالها هي إسمية حصريا، داخل أجل 
ثمانية عشر )18( شهرا املوالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة 

الرسمية.

لحاملها  سندات  شكل  في  إصدارها  تم  التي  القرض  سندات  تظل 
خاضعة لألحكام املطعقة عليها إلى تاريخ انقضائها، كما هو محدد لها 

قعل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

املادة 5

األجل  وداخل  أسدس  كل  بداية  في  املساهمة،  شركات  على  يجب 
إلى  لحاملها  األسهم  حاملي  دعوة  أعاله،  الرابعة  املادة  في  إليه  املشار 
تحويلها إلى أسهم إسمية، وفقا للشكليات املنصوص عليها في القانون 

رقم 17.95 السالف الذكر وفي النظام األسا�ضي للشركة املعنية.

ولهذا الغرض، تقوم الشركات بنشر إعالن في الجريدة الرسمية 
القانونية، تدعو من خالله  وفي جريدتين مخول لهما نشر اإلعالنات 

أصحاب األسهم لحاملها إلى تحويلها إلى أسهم إسمية.

الفترة  أثناء  عنها  الناشئة  بالحقوق  األسهم  هذه  حاملو  يحتفظ 
القيام بعملية  إلى حين  4 أعاله، وذلك  املادة  في  إليها  االنتقالية املشار 

التحويل.
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املادة 6

استثناء من أحكام املادة 280 من القانون رقم 17.95 املشار إليه 

األجل  انصرام  بعد  الرقابة،  مجلس  أو  اإلدارة  مجلس  يدعو  أعاله، 

للشركة  عادية  غير  عامة  جمعية  عقد  إلى  أعاله،   4 املادة  في  املحدد 

املعنية، قصد اتخاذ قرار شراء األسهم لحاملها بغاية إلغائها واإلذن 

للمجلس املعني بإنجاز هذه العملية.

جريدتين  في  نشر  موضوع  العملية  بهذه  املتعلق  اإلعالن  يكون 

مخول لهما نشر اإلعالنات القانونية.

املادة 7

تقرير  إلى  استنادا  للشركة،  العادية  غير  العامة  الجمعية  تحدد 

مراقب يعده  خاص  وتقرير  الرقابة  مجلس  أو  اإلدارة  مجلس   يعده 

أو مراقبي حسابات الشركة، ثمن الشراء وشروط تحديده.

يجب أن يتضمن التقرير الخاص املعد من قعل مراقب أو مراقبي 

حسابات الشركة، املؤرخ واملوقع من قعله، ما يلي :

- رأيه بشأن اقتراح إلغاء األسهم لحاملها واألسعاب املذكورة في تقرير 

مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة؛

وعند  املعتمد  الفارق  أو  ومعلغه  الشراء  ثمن  بخصوص  رأيه   -

االقتضاء، شروط تحديده؛

- بيان ما إذا كان أساس حساب ثمن الشراء أو عند االقتضاء الفارق 

الذي اعتمده مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة صحيحا وصادقا؛

- رأيه حول أثر الشراء على وضعية الشركة الواردة في تقرير مجلس 

اإلدارة أو مجلس الرقابة.

املادة 8

مع  يتناسب  بما  املساهمين  جميع  إلى  الشراء  عرض  تقديم  يجب 

عدد األسهم التي يمتلكونها.

ولهذه الغاية، يتم إدراج إعالن الشراء في جريدة مخول لها نشر 

اإلعالنات القانونية.

املادة 9

 ال تطعق أحكام املادة 212 من القانون رقم 17.95 املشار إليه أعاله 

على عملية شراء وإلغاء األسهم لحاملها، مع مراعاة قيمة الضمانات 

املقدمة من طرف الشركة لفائدة حاملي سندات القرض والدائنين.

املادة 10

يجب على الشركات التي لم تتمكن من إنجاز عملية إلغاء األسهم 

لحاملها أن تطلب، فورا، من رئيس املحكمة املختصة اإلذن بتفويت 

هذه األسهم إلى األغيار.

يرفق هذا الطلب بملف يتم إعداده من طرف مراقب الحسابات، 

والذي يتضمن على الخصوص :

- عدد األسهم لحاملها موضوع التفويت وقيمتها اإلسمية أو الفعلية 

تشكل  التي  األسهم  ملجمل  بالنسعة  تمثلها  التي  املائوية  والنسعة 

رأسمال الشركة ؛

- األسعاب التي أدت إلى فشل عملية اإللغاء ؛

- القوائم التركيبية آلخر ثالث سنوات محاسبية مختتمة ؛

الرقابة  مجلس  أو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  من  نسخ   -

والجمعيات العامة املتعلقة بعملية اإللغاء.

مراقب  أو  الشركة  إدارة  أجهزة  يلزم  أن  املحكمة  لرئيس  يمكن 

طلب  في  للعت  ضرورية  تعتبر  إضافية  معلومة  أي  بتقديم  الحسابات 

اإلذن في تفويت هذه األسهم إلى األغيار.

املادة 11

من  يوما   )30( ثالثين  أجل  داخل  املختصة،  املحكمة  رئيس  يأمر 

تاريخ التوصل بطلب من الشركة املعنية :

- إما برفض طلبها ويدعوها للشروع، فورا، في إلغاء األسهم لحاملها ؛

- أو اإلذن لها بالشروع في تفويت هذه األسهم وفقا للتشريع الجاري 

حائزي  محل  للحلول  الشركة  املحكمة  رئيس  ويؤهل  العمل.  به 

األسهم لحاملها أو ذوي حقوقهم، للقيام بهذه العملية.

املادة 12

في  لحاملها  األسهم  تفويت  أو  بإلغاء  املتعلقة  األموال  إيداع  يتم 

صندوق اإليداع والتدبير إلى حين طلب استردادها ممن يثبت صفته 

كمالك لها.

ذوي  أو  ملالكيها  بالنسعة  األموال  هذه  استرداد  في  الحق  يتقادم 

 ، إيداعها  تاريخ  من  سنوات  عشر)10(  أجل  بانصرام  حقوقهم، 

دفع للخزينة العامة للمملكة.
ُ
وتكتسب بقوة القانون وت
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املادة 13

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 000. 30 درهم، املسيرون أو املتصرفون 

الذين :

الفترة  انصرام  بعد  لحاملها،  باألسهم  املتعلقة  الحقوق  يقرون   -

االنتقالية املنصوص عليها في املادة 4 أعاله ؛

على  القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  يعملوا  لم   -

يتم  لم  التي  لحاملها  األسهم  إللغاء  الضرورية  باإلجراءات  القيام 

تحويلها، ولم يقوموا بتخفيض رأس مال الشركة املعنية وبإيداع 

األموال ذات الصلة تطعيقا ملقتضيات املواد 5 و6 و7 و10 من هذا 

القانون ؛

إتمام  من  الشركة  منع  بغرض  املستندات  أو  املعلومات  يخفون   -

عملية اإللغاء املشار إليها في املادة 6 من هذا القانون.

ظهيف)ا2يف)رقم)66. ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 

  6.65 رقم) وتتميم) لقشنو ) بتغييف) رقم) ).25) بتنفيذ) لقشنو )

 ملتبلق)بشملشء.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :  

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :  

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف  : 

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : عزيز أخنوش. 

*

*  *

قشنو )رقم) ).25
بتغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)6.65 

 ملتبلق)بشملشء

املادة األولى

النحو  على  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون  من   31 املادة  تتمم 
التالي :

»املادة 31. - يمنح الترخيص .............................................................

» يحدد مقرر الترخيص على الخصوص :

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

»- كيفيات تجهيز منشأة جلب املاء بعداد ......................................

»- تجهيزات السالمة الضرورية للوقاية من األخطار املرتعطة بوجود 
»العئر أو الثقب.«

املادة الثانية

يتمم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء باملادة 143 املكررة كالتالي :

خمسة  إلى  آالف  خمسة  من  بغرامة  يعاقب   - املكررة.   143 »املادة 
»عشر ألف درهم كل مالك عقار أو مستغله لم يقم أثناء أشغال حفر 
 »بئر أو إنجاز ثقب في عقاره أو أثناء استغاللهما أو بعد االستغناء عن

من  الوقاية  شأنها  من  التي  السالمة  تجهيزات  بإنجاز  »استغاللهما 
»األخطار املرتعطة بأشغال الحفر وبأعمال االستغالل والتخلي عن العئر 

»أو الثقب.

»تضاعف العقوبة في حالة العود.«

املادة الثالثة

تاريخ  من  شهرا   )12( عشر  إثنا  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 
نشره بالجريدة الرسمية.

ظهيف)ا2يف)رقم)2). ).6)صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)) 
 6 .29 رقم) وتتميم) لقشنو ) بتغييف) ( 2.69 رقم) بتنفيذ) لقشنو )
 ملتبلق)بشلطشقشت) ملتجددة)و لقشنو )رقم)8.65 ) ملتبلق)بضعط)

قطشع) لكه2بشء)وإحد ث) لهيئة) لوطنية)لضعط) لكه2بشء.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :  

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :  

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املتعلق   13.09 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   40.19 رقم  القانون 

قطاع  بضعط  املتعلق   48.15 رقم  والقانون  املتجددة  بالطاقات 

عليه  وافق  كما  الكهرباء،  لضعط  الوطنية  الهيئة  وإحداث  الكهرباء 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

وقعه بالعطف  : 

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : عزيز أخنوش. 

*

*  *
 قشنو )رقم)2.69 

 بتغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)29. 6

  ملتبلق)بشلطشقشت) ملتجددة

 و لقشنو )رقم)8.65 ) ملتبلق)بضعط)قطشع

 لكه2بشء)وإحد ث) لهيئة) لوطنية)لضعط) لكه2بشء

العاب األول

تغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)29. 6

 ملتبلق)بشلطشقشت) ملتجددة)

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد األولى و2 و4 و5 و6 و7 و8 

و9 و10 و11 و12 و15 و17 و20 و21 )الفقرة الثالثة(، و22 و24 و25 

املتعلق   13.09 رقم  القانون  من  األولى(  )الفقرة  و42  و28  و27  و26 

 1.10.16 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املتجددة  بالطاقات 

بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( : 

»املادة األولى. - يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : 

»1 - مصادر الطاقات املتجددة : كل مصادر الطاقات التي تتجدد 

»بشكل طعيعي أو بفعل بشري، ال سيما الطاقة املائية التي تقل قدرتها 

والريحية.................  الشمسية  والطاقات  ميغاواط،   30 »املنشأة عن 

»والغاز العضوي؛

».............................................................. ؛

».............................................................. ؛

»4 - مستغل : كل شخص اعتعاري خاضع للقانون الخاص ينجز 
»ويستغل ..................... وللنصوص املتخذة لتطعيقه؛

»5 - الشعكة الكهربائية الوطنية : كل شعكة .................... املستهلك 
والشعكات  للنقل  الوطنية  الشعكة  الشعكة،  هذه  وتتضمن  »النهائي. 

»الكهربائية لتوزيع الجهد املتوسط والجهد املنخفض ؛

».............................................................. ؛

»7 - خط معاشر للنقل .................................... الكهربائية الوطنية؛

من  انطالقا  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشاريع  تنمية  مناطق   -  8«
»مصادر الطاقات املتجددة : مناطق …...…… من قعل السلطة الحكومية 

»املكلفة بالطاقة.

 »9 - القدرة االستيعابية : الكمية القصوى من القدرة املنشأة من
والتي  الكهربائية  الجهود  أنواع  بجميع  املتجددة  الطاقات  »مصادر 
»يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج 

»وتشغيل املنظومة الكهربائية ؛

»10 - خدمات املنظومة : مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشعكة 
»الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتعادالت 
»مع الدول املجاورة، وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات 
»املتجددة املرتعطة بالشعكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد 

»العالي والجهد املتوسط والجهد املنخفض، وتشمل :

» -القدرة االحتياطية األولية والثانوية ؛

» - القدرة االحتياطية الثالثية  : القدرة االحتياطية العاردة السريعة 
»عند التوقف والقدرة االحتياطية عند التوقف ؛

»- موازنة العرض والطلب ؛

»- تحجيم ما فوق العتعات التنظيمية.

»11 - التحجيم : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر 
 »الطاقات املتجددة، بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي يمكن ملسير الشعكة

وأمن  بسالمة  تتعلق  ألسعاب  توظيفها  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 
»الشعكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض والطلب ؛

من  الكهربائية  الطاقة   : الكهربائية  الطاقة  إنتاج  فائض   -  12«
من  الشعكة  في  وحقنها  إنتاجها  يتم  التي  املتجددة  الطاقات  »مصادر 

»طرف مستغل، بما يتجاوز احتياجات زبنائه؛

»13 - طابع النقل : تعريفة استعمال الشعكات الكهربائية الوطنية 
املتعلق   48.15 القانون رقم  15 من  املادة  في  املنصوص عليها  »للنقل 

»بضعط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضعط الكهرباء؛
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»14 - طابع الجهد املتوسط : تعريفة استعمال الشعكات الكهربائية 
القانون  من   16 املادة  في  عليها  املنصوص  املتوسط  للجهد  »للتوزيع 

»السالف الذكر رقم 48.15.

طرف  من  املنتجة  الطاقة  تجميع  عملية   : الطاقة  تخزين   -  15«
»منشأة إنتاج الطاقة بهدف استخدامها.

»املادة 2. - مع مراعاة أحكام املادة 2 من القانون رقم 57.09 املحدثة 
املستدامة«،  للطاقة  املغربية  »الوكالة  املسماة  الشركة  »بموجعه 
الشريف الظهير  من   2 الفصل  وأحكام  وتتميمه،  تغييره  وقع   »كما 

»رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( 
يمكن  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  للكهرباء،  الوطني  املكتب  »بإحداث 
الكهرباء  إنتاج  الخاص،  للقانون  الخاضعين  »لألشخاص االعتعاريين 
»من مصادر الطاقات املتجددة وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص 

»املتخذة لتطعيقه.

»املادة 4. - يخضع لنظام ............................... منشآت اإلنتاج النهائي 
»للطاقة :

املنشأة  القدرة  كانت  إذا   ......................... انطالقا  الكهربائية   -  «
»بالنسعة لكل منشأة أقل من 2 ميغاواط ؛

املنشأة  القدرة  كانت  إذا   ............................... انطالقا  الحرارية   -  «
»بالنسعة لكل منشأة تساوي 8 ميغاواط حرارية أو تتجاوزها.«

»املادة 5. - يمكن ربط منشآت .......................................... أو العالي 
»أو جد العالي في حدود القدرة االستيعابية.

القدرة  إرسال  الكهرباء  توزيع  لشعكة  مسير  كل  على  »يجب 
الشعكة  إلى مسير  به  الخاصة  التوزيع  في منطقة  املتاحة  »االستيعابية 
»الكهربائية الوطنية للنقل وذلك داخل أجل أقصاه 30 نوفمبر من كل 
»سنة. يقوم مسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة 
لضعط  الوطنية  الهيأة  وتتولى  تحيينها،  على  ويعمل  »االستيعابية، 

»الكهرباء املصادقة عليها ونشرها قعل 31 يناير من السنة املوالية.

»غير أن تطعيق ................................................. تحدد بنص تنظيمي.

»املادة 6. - تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت اإلنتاج النهائي 
كانت  إذا  املتجددة  الطاقات  مصادر  من  انطالقا  الحرارية  »للطاقة 

»قدرتها املنشأة تقل عن 8 ميغاواط حرارية.

»املادة 7 - يجب أن ……...…..........….. انطالقا من مصادر الطاقات 
»املتجددة التي تتجاوز أو تساوي قدرتها املجمعة القصوى 2 ميغاواط 
 »في املناطق املنصوص عليها في العند 8 من املادة األولى أعاله، التي يتم

املكلفة  الحكومية  السلطة  تعده  تحمالت  دفتر  وفق  »تحديدها 
»بالطاقة.

»املادة 8. - يخضع إنجاز منشآت ....................................... لترخيص 
الشعكة  ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد  اإلدارة  تمنحه  »اإلنجاز 
بالشعكة  املوصولة  للمنشآت  بالنسعة  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 

»الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي.

»ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر 
»الطاقات املتجددة املوصولة بالشعكة الكهربائية ذات الجهد املتوسط 
 47.18 رقم  القانون  ألحكام  طعقا  اإلدارة  تمنحه  اإلنجاز  »لترخيص 
 »املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية

الشعكة  ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد  لالستثمار،  »املوحدة 
»الكهربائية الوطنية للنقل وملسير شعكة توزيع الكهرباء املعني.

للقانون  خاضع  اعتعاري  شخص  كل  على  يجب  الغرض،  »ولهذا 
»الخاص، إثعات توفره على القدرات التقنية واملالية الالزمة، والتقدم 
الشأن لإلدارة، بغرض املصادقة على املشروع، وبملف  بهذا  »بطلب 

»يوضح على الخصوص ما يلي  : 

» 1 - طعيعة املنشآت ................................ 

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

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

» 5 - اإلجراءات ....................... دراسة حول التأثير على العيئة؛

» 6 - كيفيات املساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا ؛

7 - الكفاالت أو الضمانات العنكية التي تضمن إنجاز املشروع.   «
بنص  العنكية  الضمانات  أو  الكفاالت  معلغ  احتساب  كيفيات  »تحدد 

»تنظيمي.

»يمنح ترخيص إنجاز املنشأة على أساس توفر القدرة االستيعابية 
الكهربائية  الشعكة   ................................. التجهيزات  لجودة  »واعتعارا 
الكهرباء  توزيع  شعكة  مسير  رأي  االقتضاء،  وعند  للنقل  »الوطنية 

»املعني. 

»إضافة إلى الرأي التقني ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل، 
»يمنح ترخيص اإلنجاز، بعد استطالع رأي وكالة الحوض املائي املعنية 
»ورأي الوكالة املغربية للطاقة املستدامة، عندما يتعلق الطلب بإنجاز 

»منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصدر الطاقة املائية.

)العاقي ال تغيير فيه.(

»املادة 9. - يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية : 

أحد  مقر  أو  مقرها  يتواجد  شركة  شكل  في  مؤسسا  يكون  أن   -  «
»فروعها في اململكة ؛ 

» - أال يكون في وضعية ........................................... تصفية قضائية؛

» - أن يكون في وضعية جعائية سليمة ؛ 

للضمان  الوطني  الصندوق  تجاه  سليمة  وضعية  في  يكون  أن   -  «
»االجتماعي ؛

الطاقة  مصادر  من  انطالقا  الكهرباء  إلنتاج  مؤهال  يكون  -أن   «
»املتجددة بمقت�ضى أحكام القانون املؤسس له.
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8 أعاله،  املادة  الثانية من  الفقرة  - مع مراعاة أحكام   .10 »املادة 
»يعلغ ترخيص اإلنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي املطابق للجنة 
»تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية املختصة، داخل 
وعند  للنقل  الوطنية   .................. ابتداء  يسري  شهران  أقصاه  »أجل 

»االقتضاء، الرأي التقني ملسير شعكة توزيع الكهرباء املعني.

»يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها 
»بنص تنظيمي.

الترخيص  يعلغ  املائية،  الطاقة   ...................... ذلك،  على  »وعالوة 
 »باإلنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه شهران يسري ............

»املعنية ورأي الوكالة املغربية للطاقة املستدامة وعند االقتضاء، رأي 
»مسير شعكة توزيع الكهرباء املعني.

»ولهذا الغرض، تلزم اإلدارة بطلب االستشارة التقنية من مسير 
شعكات  مسيري  من  االقتضاء،  وعند  للنقل،  الكهربائية  »الشعكة 
املعنية ومن املائي  الحوض  املعنيين، ومن وكالة  الكهربائية   »التوزيع 

»الوكالة املغربية للطاقة املستدامة داخل أجل أقصاه 15 يوما.......... 
»امللف الكامل.

والوكالة  املعنيون،  الكهربائية  التوزيع  شعكات  مسيرو  »يلزم 
»املغربية للطاقة املستدامة، وكذا وكالة الحوض املائي املعنية املشار 
»إليهم أعاله بإبالغ اإلدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد 

»يسري ابتداء من تاريخ عرض األمر عليهم.

»املادة 11. - يصعح الترخيص باإلنجاز الغيا في حالة ..................... 
مائي  مصدر  من  بمنشأة  األمر  تعلق  إذا  أنه  غير  تعليغه.  »تاريخ 
داخل  املنشأة  إنجاز  عدم  حالة  في  يصعح الغيا  باإلنجاز  »فالترخيص 

»أجل 5 سنوات التي تلي تاريخ التعليغ بترخيص اإلنجاز.

داخل  الحالة  حسب  املنشأة  إنجاز  إتمام  عدم  حالة  في  أنه  »غير 
......................... من قعل  لإلدارة،  أعاله، يجوز  إليهما  املشار  »األجلين 

»صاحب الترخيص باإلنجاز، أن تمنحه ................... أقصاه سنتان.

»املادة 12. - يلزم صاحب الترخيص باإلنجاز بتقديم طلب من أجل 
املعنية  املنشأة  تشغيل  أجل  من  االستغالل  ترخيص  على  »الحصول 

»وذلك داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد انتهاء أشغال اإلنجاز.

باإلنجاز  الترخيص  موضوع   ............................... الغرض،  »ولهذا 
»وتعد تقريرا بذلك.

أقصاه  أجل  داخل  املنشأة  استغالل  ترخيص  اإلدارة  »تسلم 
»شهران استنادا إلى ما يلي :

» - الترخيص باإلنجاز ؛

املنصوص  التقنية  للشروط  املنشأة  ملطابقة  اإليجابي  التقرير   -  «
هذا  من   24 املادة  في  إليه  املشار  الشعكة  ولوج  عقد  في  »عليها 

»القانون ؛

» - الرأي التقني اإليجابي ملسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل 

»أو مسيري شعكة التوزيع الكهربائية املعنيين، فيما يخص الربط 

»باملنشأة املذكورة ؛

» - الرأي التقني اإليجابي لوكالة الحوض املائي ................................

)العاقي ال تغيير فيه.(

»املادة 15. - يكون الترخيص اسميا، سواء كان لإلنجاز أو لالستغالل، 

»وال يجوز..................................... في هذا العاب.

»يخضع كل تغيير للشكل القانوني للمستغل وكل تفويت لألسهم 

»وللحصص يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقعة املستغل صاحب الترخيص 

الكيفيات  وفق  لإلدارة  املسعقة  املوافقة  على  للحصول  »باإلنجاز، 

»املحددة بنص تنظيمي.

التعليغ  تاريخ  من  شهران  أقصاه  أجل  داخل  رأيها  اإلدارة  »تعلغ 

»ويكون كل قرار بالرفض معلال.

»يمكن لإلدارة سحب الترخيص باإلنجاز في حالة إجراء التغييرات 

»املنصوص عليها أعاله دون الحصول على املوافقة املسعقة.«

»املادة 17. - يخضع كل مشروع تغيير ....................... للحصول على 

»ترخيص بالتغيير تسلمه اإلدارة داخل أجل أقصاه شهران.

»يرفق طلب الحصول ....................................... الخصوص ما يلي  : 

» - طعيعة ومحتوى ...........................................................................

» - تصميم تغيير املنشأة مرفقا بالجدولة الزمنية لإلنجاز؛

» - التجهيزات والوسائل املرتعطة بالتغيير.«

»املادة 20.- يوجه صاحب ترخيص االستغالل كل سنة .................. 

»التقرير إلى الجماعات الترابية املعنية.

»يمكن لإلدارة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي أن تطلب من 

واملعلومات  املعطيات  بجميع  تزويدها  االستغالل  ترخيص  »صاحب 

»املتعلقة باستغالل املنشأة وبإنتاج الطاقة الكهربائية.«

»املادة 21 )الفقرة الثالثة(. - إذا تعين بعد دراسة امللف، واستطالع 

الخصوص  على  يتعلق  فيما  املعني  الكهرباء  توزيع  شعكة  »رأي مسير 

 »بالقدرة التقنية للشعكة، أن التصريح يستوفي .....................................

»أجل أقصاه شهران.«

»املادة 22. - في حالة عدم تشغيل املنشأة ......................... يجب على 

»املعني باألمر تقديم تصريح جديد طعقا ألحكام املادة 21 أعاله.«

»املادة 24. - توجه الطاقة الكهربائية .............................. وللتصدير.

»من أجل تسويق...................................................................للشعكة.
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 »تحدد كيفيات ......................................................... بموجب اتفاقية
 »أو اتفاقيات تبرم بين املستغل ومسير الشعكة الكهربائية الوطنية للنقل،
 »أو عند االقتضاء، مسير أو مسيري الشعكة الكهربائية للتوزيع املعنيين،

»تنص على ...................................... مسطرة حل النزاعات. 

الطاقة  تحجيم  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشعكة  ملسير  »يمكن 
»الكهربائية املنتجة من طرف املستغل في حدود عتعة ووفق كيفيات 

»تحدد بنص تنظيمي.

»ال ينتج عن الطاقة الكهربائية غير املوردة الناتجة عن التحجيم 
»في حدود العتعة املنصوص عليها في الفقرة أعاله أي تعويض لفائدة 

»مستغل املنشأة املعني. 

»املادة 25. - تتم االستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة 
الشعكة  املستغل، وذلك حسب متطلعات مسير  »الكهربائية من قعل 
في  للتوزيع  الكهربائية  الشعكة  ومسيري  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 

»إطار اتفاقية............................................. من قعل املستغل املذكور.

من  مجموعة  أو  مستهلك  تزويد  للمستغل  يجوز   -  .26 »املادة 
»املستهلكين موصولين بالشعكة الكهربائية الوطنية بالكهرباء أو تزويد 
 »مسير الشعكة الكهربائية للتوزيع أو كليهما معا، في إطار عقد ..................

».................................................. خاص بهم.

تتجاوز  ال  نسعة  اقتناء  الكهرباء،  توزيع  شعكة  مسير  لكل  »يمكن 
من  انطالقا  سنويا  املنتجة  اإلجمالية  الكهربائية  الطاقة  من   %40«
املرخصة  املتجددة  الطاقات  مصادر  من  الكهرباء  إنتاج  »منشآت 
»بموجب هذا القانون واملوردة لتزويد مستهلكين موجودين بمنطقة 
»نفوذ هذا املسير. يتم تحديد كيفيات وشروط االقتناء بنص تنظيمي.

»يمكن أن يعاع ................................................. املتجددة : 

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

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

»غير أنه ال يجوز للمستغل بيع ........................................ من مصادر 
»الطاقات املتجددة.

فائض  بشراء  املتعلقة  التجارية  والشروط  الكيفيات  »تحدد 
»الطاقة املنتجة انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة طعقا ألحكام 
الهيئة  الكهرباء وإحداث  املتعلق بضعط قطاع   48.15 رقم  »القانون 

»الوطنية لضعط الكهرباء.

»املادة 27. - يجوز ملستغل منشأة ..................... بالشعكة الكهربائية 
»الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي، ................. الوطنية 

»للنقل وموافقة اإلدارة.

مصادر  من  انطالقا  املنتجة  الكهرباء  تصدير  يتم   -  .  28 »املادة 
»الطاقات املتجددة :

مع  املبرمة  الكهربائية  الروابط  تنظم  التي  لالتفاقيات  وفقا   -  «
»العلدان املعنية ؛

الشعكة  بواسطة  أجنبية  دول  مع  الكهربائية  الروابط  عبر   -  «
»الكهربائية الوطنية للنقل ؛

الوطنية  الكهربائية  الشعكة  ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد   -  «
»للنقل وموافقة اإلدارة ؛

الكهربائية  الشعكة  املستغل ومسير  بين  اتفاق  إبرام  - من خالل   «
إلى  للولوج  التقنية واالقتصادية  الشروط  للنقل يحدد  »الوطنية 
الواجب تطعيقها،  الخسائر  الكهربائية، ال سيما نسعة  »الروابط 

»وتعريفات الععور.

»إال أنه ........................................ تنص على الخصوص على ما يلي : 

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

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

»- إتاوة ................................................................................ االمتياز؛

»- الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية مع الدول 
»املجاورة؛

» - كيفيات مساهمة املصدر في خدمات املنظومة ؛

» - مدة ......................................................... الترخيص باالستغالل ؛

)العاقي ال تغيير فيه.(

»املادة 42 )الفقرة األولى(. - يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 
»100.000 درهم عن عدم القيام ............................. من هذا القانون.«

املادة الثانية

الصادر  املتجددة  بالطاقات  املتعلق   13.09 رقم  القانون  يتمم 
1431 صفر  من   26 بتاريخ   1.10.16 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

املكررة  و10  مرتين  املكررة  و6  املكررة   6 باملواد   )2010 فبراير   11(
و10 املكررة مرتين التالية : 

تسمى  شهادة  على  الحصول  للمستغل  يحق   - املكررة.   6 »املادة 
»شهادة األصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية 

»من مصادر الطاقات املتجددة. 

إشارة  رهن  املذكورة  الشهادة  يضع  أن  املستغل  على  »يجب 
»املستهلكين متى طلعوا ذلك.

شهادة  بمنح  املكلفة  والجهة  الكيفيات  تنظيمي  بنص  »تحدد 
»األصل.

تخزين  منشأة  إنجاز  للمستغل  يمكن   -. مرتين  املكررة   6 »املادة 
تحدد شروط  وفق  التخزين  خدمات  من  واالستفادة   »الطاقة 

»بنص تنظيمي.«

األفضلية  معدأ  بتطعيق  الطلب  مقدم  يلتزم   - املكررة.   10 »املادة 
»الوطنية في جميع عقود اإلنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات 

»املحددة بنص تنظيمي.
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صالحية  مدة  طيلة  لإلدارة  يجوز   - مرتين.  املكررة   10 »املادة 

»الترخيص باإلنجاز أن تتحقق من سير أشغال اإلنجاز وفق الجدولة 

»الزمنية املحددة من قعل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص.

»إذا تعين لإلدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز املنشأة أو تسجيل 

»تأخير في إنجازها مقارنة مع الجدولة الزمنية املحددة، توجه اإلدارة 

»إلى املعني باألمر إعذارا تدعوه من خالله إلى تقديم توضيحات حول 

»ذلك مع تحديد اإلجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن، داخل أجل 

»أقصاه 30 يوًما من تاريخ التوصل باإلعذار. 

»إذا لم تتم االستجابة لإلعذار عند انصرام األجل املذكور أو لم 

»يتم قعول مقترحات صاحب الترخيص باإلنجاز، يجوز لإلدارة إلغاء 

»الترخيص باإلنجاز.«

املادة الثالثة

القانون  من   18 املادة  أحكام  التالي  النحو  على  وتعوض  تنسخ 

السالف الذكر رقم 13.09 :

»املادة 18. - يمكن لإلدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء 

دفتر  ووفق  عروض  طلعات  على  بناء  املتجددة  الطاقات  مصادر  »من 

»تحمالت يحدد بنص تنظيمي.

»يتعين على الشخص االعتعاري الذي حاز طلب العروض أن يودع 

»طلب الحصول على رخصة اإلنجاز ورخصة االستغالل وفقا ألحكام 

»هذا القانون والنصوص املتخذة لتطعيقه.«

املادة الرابعة

تحل ععارة »ترخيص االستغالل« محل ععارة »الترخيص النهائي« في 

املواد 13 و14 و19 من القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431

)11 فبراير 2010(.

العاب الثاني

 تغييف)وتتميم) لقشنو )رقم)8.65 
  ملتبلق)بضعط)قطشع) لكه2بشء

وإحد ث) لهيئة) لوطنية)لضعط) لكه2بشء

املادة الخامسة

15 )الفقرة الثانية( من  تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املادة 

الهيئة وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضعط  املتعلق   48.15 رقم   القانون 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الكهرباء  لضعط  الوطنية 

رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شععان 1437 )24 ماي 2016( : 

»املادة 15 )الفقرة الثانية(. - تحدد تعريفة ........................... بالنظر 

»إلى ما يلي :

» - التكاليف املرتعطة بتسيير..................................

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

» - التكاليف الراسعة عند االقتضاء.

هي كما  املنظومة  بخدمات  املرتعطة  التكاليف  ذلك،  على   »عالوة 

للطاقة  بالنسعة   13.09 رقم  الذكر  السالف  القانون  في  »معرفة 

»الكهربائية املنتجة من مصادر الطاقات املتجددة.«

املادة السادسة

املؤقت«  »الترخيص  ععارة  محل  اإلنجاز«  »ترخيص  ععارة  تحل 

املتعلق   48.15 رقم  القانون  من  و18   4 املادتين  في  عليها  املنصوص 

بضعط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضعط الكهرباء الصادر 

1437 17 من شععان  بتاريخ   1.16.60 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)24 ماي 2016(.

العاب الثالث

أحكشم)ختشمية

املادة السابعة

ال تسري أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة من مصادر 

الطاقات املتجددة التي سعق لها، قعل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 

الحصول على تصريح أو ترخيص طعقا ألحكام القانون السالف الذكر 

 رقم 13.09، باستثناء أحكام املواد 6 املكررة و 10 املكررة مرتين و 11

و 15 و 20 و 24 و 26 و 27 و 28 و 42.

املادة الثامنة

القانون  هذا  لتطعيق  الالزمة  التنظيمية  النصوص  إصدار  يتعين 

بالجريدة  تاريخ نشره  ابتداء من  )4( سنوات  داخل أجل أقصاه أربع 

الرسمية.
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ق2 ر)ل2ئيس) لحكومة)رقم) ).22. )صشدر)في)69)من)رجب)   6 )62)ربف 27) )2)()بتحد7د)عدد) ملقشعد) ملتعشرى)بشأنهش)

لولوج)سلك) لتكوين) ألسش�سي)للمدرسة) لوطنية) لبليش)لإلد رة)ب2سم)سنة) )2)

رئيس الحكومة، 

بناء على املرسوم  رقم 2.16.545 الصادر في فاتح ذي القعدة 1437 )5 أغسطس 2016( بتحديد نظام الدراسة والتداريب 

باملدرسة الوطنية  العليا لإلدارة، ال سيما املادتين األولى و3 منه ؛

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.196.16 الصادر في 4 ذي الحجة 1437 )6 سبتمبر 2016( بشأن تنظيم معاراة ولوج سلك 

التكوين األسا�ضي للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة، كما تم تتميمه، وال سيما املادة 2 منه،

قرر ما يلــي : 

املادة األولى

السبت  يوم  من  ابتداء   ،2023 سنة  برسم  لإلدارة  العليا  الوطنية  للمدرسة  األسا�ضي  التكوين  سلك  ولوج  معاراة  تجرى 

29 أبريل 2023، في الساعة الثامنة )08.00( صعاحا.

املادة الثانية

 )50( خمسين  في  لإلدارة  العليا  الوطنية  للمدرسة  األسا�ضي  التكوين  سلك  لولوج  بشأنها  املتعارى  املقاعد  عدد  يحدد 

في  الصادر   2.16.545 إليه أعاله رقم  املشار  املرسوم  املادة األولى من  في  إليهما  املشار  املترشحين  للصنفين من  بالنسعة  مقعدا 

فاتح ذي القعدة 1437 )5 أغسطس 2016(.

املادة الثالثة

يجب أن تصل ملفات الترشيح إلى املدير العام للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة على العنوان التالي : املدرسة الوطنية العليا 

لإلدراة، 1 شارع النصر، صندوق البريد 165، الرمز البريدي 10060، الرباط املركزي. كما يجب القيام بالتسجيل اإللكتروني 

للترشيح على  العوابة اإللكترونية للمدرسة www.ensa.org.ma، وذلك داخل أجل ال يتجاوز 10 مارس 2023 في الساعة الرابعة 

بعد الزوال.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 19 من رجب 1444 )10 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق2 ر)لوزي2) لتجهيز)و ملشء)رقم))).99 ))صشدر)في)62)صف2)   6 )2)سبتمبف)))2)()بتحد7د)عدد)أصنشف)مقشوالت) لعنشء)

و ألاغشل) لبمومية) لتي)يشتمل)عليهش)كل)قطشع)من) لقطشعشت)وكذ )مستويشت) لتفتيب)د خل)كل)صنف)و ملعلغ)

 لسنوي) ألق�سى)للصفقة) لتي)7مكن)أ )تقعل)مقشولة)من)صنف)مبي )لتقد7م)ع2ض)في)اأنهش.

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( املحدث بموجعه لحساب وزارة التجهيز 

وتتميمه،  تغييره  تم  كما  العمومية،  واألشغال  العناء  مقاوالت  وتصنيف  لتكييف  نظام  واملاء  واللوجيستيك  والنقل 

وال سيما املواد 3 و 5 و 15 منه ؛

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  في  العمومية  واألشغال  العناء  مقاوالت  وتصنيف  لتكييف  الوطنية  اللجنة  من  وباقتراح 

19 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يحدد عدد أصناف مقاوالت العناء واألشغال العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات املعينة في الجدول 

امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994(، وكذا مستويات الترتيب 

داخل كل صنف، حسب ما يلي :
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القطاع / الصنف
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أحكام خاصة
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املادة األولى  في  املعينة  الشروط  في قطاع معين أن تستوفي، عالوة على  التصنيف  في  الراغعة  املقاوالت  - على  الثانية.  املادة 

أعاله، الشروط التالية :

- التوفر على الئحة دنيا للمعدات بالنسعة للقطاعات A,B,C,D,E,F,G,H,Y,Z ؛

- التصريح بحد أدنى لكتلة األجور بالنسعة لرقم األعمال املنجز في القطاع املعني.

الحد  الئحة  وكذا   A,B,C,D,E,F,G,H,Y,Z بالقطاعات  يتعلق  تأهيل  لكل  بالنسعة  للمعدات  الدنيا  الالئحة  القرار  بهذا  تلحق 

األدنى لنسعة كتلة األجور بالنسعة لرقم األعمال املنجز في القطاع املعني.

املادة الثالثة. - يجب أن يطابق رقم األعمال الواجب أخذه بعين االعتعار لتصنيف مقاولة، األعمال املنجزة في قطاع النشاط 

.F املعني بهذا التصنيف، مع األخذ بعين االعتعار األحكام الخاصة بالقطاع

املادة الرابعة. - تستند النقطة الدنيا للتأطير املذكورة في الجدولين 1 و 2 حسب عدد املأجورين املشغلين في القطاع املراد 

التصنيف فيه، وذلك كما هو معين في الجدول 3 أسفله :
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املناسب  القطاع  في  بالدبلوم  الخاصة  النقطة  تضاف  دبلوم  على  حاصال  كان  وإذا  القطاعات،  لكل  املسير  نقطة  تحتسب 

للتخصص املذكور في الدبلوم.

للتأطير  األدنى  اإلجمالية  النقطة  على  امتياز  نقطة   Y,F,E,D,C,B,A القطاعات  في  تصنف  أن  ترغب  التي  للمقاوالت  وتمنح 

املطلوبة وعلى النقط األدنى املطلوبة، وذلك حسب الجدول رقم 4 املوالي :

املادة الخامسة. - فيما يخص القطاعات واألصناف املعينة أعاله، يكون املعلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يمكن أن تقعل 

مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها كما يلي :
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واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  التنفيذ،  حيز  القرار  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  ينسخ،   - السادسة.  املادة 

التي  العمومية  العناء واألشغال  بتحديد عدد أصناف مقاوالت   )2014 يونيو   23( 1435 27 من شععان  بتاريخ   1394.14 رقم 

يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف واملعلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يمكن أن 

تقعل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.

املادة السابعة. - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثالثة )3( أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

*

*  *
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املادة 6

ينسخ قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1394.14 بتاريخ 27 من شععان 1435 )23 يونيو 2014( بتحديد عدد 

أصناف مقاوالت العناء واألشغال العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف 

واملعلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يمكن أن تقعل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.

املادة 7

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثالثة )3( أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

*  *  *
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من في) )) صشدر) رقم) ).9  ) و لتجشرة) لوزي2) لصنشعة)  ق2 ر)
وزي2) لتجشرة) ق2 ر) بتتميم) ربف 27) )2)() (6 ( رجب)   6 
و لصنشعة) لتقليد7ة) و الستثمشر ت) لخشرجية)  لخشرجية)
رقم) 28.9 6) لصشدر)في)2)ذي) لقبدة) 6 6 )69)أب2يل) 699) 
بتحد7د)قشئمة) لسلع) لتي)تتخذ)في)اأنهش)تد بيف)تهدف)إلى)وضع)

قيود)كمية)على) ستيف دهش)وتصد27هش.

وزير الصناعة والتجارة،

بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية 

 1414 القعدة  ذي   7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة 

تهدف  تدابير  شأنها  في  تتخذ  التي  السلع  قائمة  بتحديد   )1994 أبريل   19(

إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

والتنمية  العحري  والصيد  الفالحة  وزير  رأي  استطالع  وبعد 

القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتصدير،  للترخيص  الخاضعة  بالسلع  الخاصة   II القائمة  تتمم 

الخارجية  واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  بقرار  امللحقة 

في  الصادر   1308.94 رقم  أعاله  إليه  املشار  التقليدية  والصناعة 

اليابسة،  القرنية  بالعقول   )1994 أبريل   19(  1414 القعدة  ذي   7

املقشورة وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلقة أو مكسرة، املصنفة في 

العنود الفرعية املدرجة في العند الجمركي 0713.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1444 )14 فبراير 2023(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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م2سوم)رقم)6268.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

بي ) لدولة) مبدل) بدو ) عقشرية) مقش7ضة) بإج2 ء) بشإلذ )

) مللك) لغشبوي()و لسيدتي )ضشوية) لحيوني)ورشطمة) لزه2 ء)

ومحمد) لحيوني) ععد) لخشلق) لصشلحي) و لسشدة)  لحيوني)

وأحمد) ل2مشش)وعلي) لصشلحي.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

كما  واستغاللها،  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 

والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

العحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضري  وعلى 

القيمة  لتحديد  كتامة  دائرة  بمقر   2019 يناير   14 بتاريخ  املنعقد 

التجارية للقطعتين األرضيتين الغابويتين ؛

وعلى محضر اللجنة اإلدارية للخبرة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

10 فبراير 2022 بمقر عمالة إقليم خنيفرة لتحديد القيمة التجارية 

للعقار املقترح للمقايضة العقارية ؛

القروية  والتنمية  العحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أرضيتين  لقطعتين  معدل  بدون  عقارية  مقايضة  بإجراء  يؤذن 

الغاية  ععد  بجماعة  سنتيارا،  و25  آرا   99 اإلجمالية  مساحتهما 

السواحل بإقليم الحسيمة :

ضاوية  السيدتين  لفائدة  آرا،   60 مساحتها   : -) لقطبة) ألولى)

الحيوني وفاطمة الزهراء الحيوني والسيدين محمد الحيوني وععد 

الخالق الصالحي )جزء من غابة كتامة - قسم »عايلة بني حسان« 

املصادق على تحديده( ؛

-) لقطبة) لثشنية): مساحتها 39 آرا و 25 سنتيارا، لفائدة السيدين 

التحفيظ مطلب  من  )جزء  الصالحي  وعلي  الرماش   أحمد 

،)R.8123/N عدد

هكتارات   4 مساحتها  العالغة  املقترحة  األرضية  القطعة  مقابل 

بجماعة   27/10923 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  سنتيارا،  و 20 
سيدي المين بإقليم خنيفرة.

التصاميم  في  أعاله  املذكورة  األرضية  القطع  حدود  رسمت  وقد 
التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثعات  عقد  يحرر 
ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد العحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2سوم)رقم))622.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2)) 
 بشإلذ )بإج2 ء)مقش7ضة)عقشرية)بمبدل)بي ) لدولة)) مللك) لغشبوي(

و لسيد) ملختشر) لحد د.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 
كما  واستغاللها،  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

العحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

نصوص)خشصة
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اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

لتحديد  العرائش  إقليم  عمالة  بمقر   2021 يوليو   5 بتاريخ  املنعقد 

القيمة التجارية للقطعة األرضية الغابوية ؛

اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

لتحديد  بنسليمان  إقليم  عمالة  بمقر   2022 يناير   5 بتاريخ  املنعقد 

القيمة التجارية للعقار املقترح للمقايضة العقارية ؛

القروية  والتنمية  العحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

التابعة  األرضية  للقطعة  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء  يؤذن 

للملك الغابوي املسمى »الساحل منزلة« املصادق على تحديده بتاريخ 

10 فبراير 2016،  العالغة مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا و 74 سنتيارا 

والواقعة بجماعة الساحل بإقليم العرائش، مقابل القطعة األرضية 

املقترحة من طرف السيد املختار الحداد العالغة مساحتها 5 هكتارات 

 25/79343 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  سنتيارا،  و29  آرا  و 31 

والواقعة بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان.

 وقد رسمت حدود القطعتين األرضيتين املذكورتين أعاله في التصميمين

املرفقين بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

أمالك  توظيف  إعادة  صندوق  إلى  الحداد  املختار  السيد  يدفع 

الذي  درهما   73.416,00 قدره  معدال  والغابات(  املياه  )سطر  الدولة 

املعنيتين  األرضيتين  للقطعتين  التجارية  القيمة  في  الفرق  يمثل 

باملقايضة العقارية.

املادة الثالثة

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثعات  عقد  يحرر 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد العحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2سوم)رقم) 622.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))
) مللك) بي ) لدولة) بمبدل) عقشرية) مقش7ضة) بإج2 ء) بشإلذ )

 لغشبوي()وا2كة)ملجأ)توبقشل) ملورلو .

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 
كما  واستغاللها،  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

العحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 
املنعقد بتاريخ 20 ماي 2022 بمقر عمالة إقليم الحوز من أجل تحديد 
القيمة التجارية للعقار الغابوي والعقار املقترح للمقايضة العقارية ؛

القروية  والتنمية  العحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واملياه والغابات وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

التابعة  األرضية  للقطعة  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء  يؤذن 
العالغة   ،65/22407 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  الغابوي  للملك 
مقابل  الحوز،  بإقليم  أسني  بجماعة  والواقعة  م2   6.000 مساحتها 
املوفلون  توبقال  ملجأ  شركة  طرف  من  املقترحة  األرضية  القطعة 
الرسم  موضوع  سنتيارا،  و60  آرا  و49  هكتار   1 مساحتها  العالغة 

العقاري عدد 65/26412 بإقليم الحوز.

في  أعاله  املذكورتين  األرضيتين  القطعتين  حدود  رسمت  وقد 
التصميمين التجزيئيين املضافين إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تلتزم شركة ملجأ توبقال املوفلون بعدم إجراء أي تغيير في طعيعة 
ومكونات املشروع نظرا لتموقعه داخل مجال املنتزه الوطني لتوبقال.

املادة الثالثة

توظيف  إعادة  صندوق  إلى  املوفلون  توبقال  ملجأ  شركة  تدفع 
درهم   4.000 قدره  معدال  والغابات(  املياه  )سطر  الدولة  أمالك 
التجارية للقطعتين األرضيتين املعنيتين  القيمة  في  الفرق  الذي يمثل 

باملقايضة العقارية.
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املادة الرابعة

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثعات  عقد  يحرر 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد العحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ربف 27) )2)) (9( رجب)   6  من) (68 في) 6 . ).))صشدر) رقم) م2سوم)

) مللك) بي ) لدولة) بمبدل) عقشرية) مقش7ضة) بإج2 ء) بشإلذ )

 لغشبوي()و لسيد)رايد)خيي.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

كما  واستغاللها،  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 

والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

العحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

إقليم  لعمالة  العامة  الكتابة  بمقر   2021 أكتوبر   13 بتاريخ  املنعقد 

إفران لتحديد القيمة التجارية للقطعة األرضية الغابوية ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  محضر  وعلى 

القيمة  لتحديد  إفران  إقليم  بمقر عمالة   2022 17 أغسطس  بتاريخ 

التجارية للعقار املقترح للمقايضة العقارية ؛

القروية  والتنمية  العحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

التابعة  األرضية  للقطعة  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء  يؤذن 
)جزء(،   57/7606 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  الغابوي  للملك 
العالغة مساحتها 1 هكتار و 93 آرا و 19 سنتيارا، الواقعة بجماعة ضاية 
بإقليم إفران، مقابل القطعة األرضية املقترحة موضوع الرسم  عوا 
و10 آرات  هكتارات   4 مساحتها  العالغة   57/24084 عدد  العقاري 

و15 سنتيارا والواقعة بجماعة واد إفران بإقليم إفران.

في  أعاله  املذكورتين  األرضيتين  القطعتين  حدود  رسمت  وقد 
التصميمين التجزيئيين املضافين إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يدفع السيد رشيد خيي إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة 
يمثل  الذي  درهما   142.667,00 قدره  معدال  والغابات(  املياه  )سطر 

الفارق بين القيمتين التجاريتين.

املادة الثالثة

الذي  املرسوم  هذا  إلى  استنادا  املقايضة  هذه  إثعات  عقد  يحرر 
ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد العحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 م2سوم)رقم)6282.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

966) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) » م2دول) راك«) لتشبع) بشلبقشر) ملدعو)

بإقليم) بد ئ2ة) كدز) تمزموط) بقيشدة) »قعيلة) راك«) لكشئن)
ز كورة.

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( ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.20.809 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

)9 ديسمبر 2020( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 

تمزموط  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ارشك«  »امردول  املدعو 

بدائرة اكدز بإقليم زاكورة الجاري على ملك الجماعة الساللية لقعيلة 

ارشك ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 911 املتعلق بالعقار 

ارشك«  »قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  ارشك«  »امردول  املدعو 

بإقليم زاكورة وال سيما محضر  الكائن بقيادة تمزموط بدائرة اكدز 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 911 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   911 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الكائن  ارشك«  »قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  ارشك«  »امردول 

بقيادة تمزموط بدائرة اكدز بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قعيلة ارشك العقار 

املدعو »امردول ارشك«، مساحته 1647 هكتارا و 12 آرا و 92 سنتيارا 

واملعينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم)6286.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

)96) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) تغزى«) لتشبع) » م2دول) بشلبقشر) ملدعو)

بإقليم) بد ئ2ة) كدز) تمزموط) بقيشدة) تغزى«) لكشئن) »قعيلة)

ز كورة.

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 2.20.808 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

)9 ديسمبر 2020( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 

املدعو »امردول تغزى« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمزموط بدائرة 

اكدز بإقليم زاكورة الجاري على ملك الجماعة الساللية لقعيلة تغزى ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 912 املتعلق بالعقار 

املدعو »امردول تغزى« التابع للجماعة الساللية »قعيلة تغزى« الكائن 

بقيادة تمزموط بدائرة اكدز بإقليم زاكورة وال سيما محضر التحديد 

والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 912 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   912 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

»امردول تغزى« التابع للجماعة الساللية »قعيلة تغزى« الكائن بقيادة 

تمزموط بدائرة اكدز بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قعيلة تغزى العقار 

املدعو »امردول تغزى«، مساحته 298 هكتارا و 75 آرا و 25 سنتيارا 

واملعينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم))628.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

رقم) 96) ملتبلقة) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

بشلبقشر) ملدعو)» 7ت) لحشج) حسش7ن) لحدب«) لتشبع)للجمشعة)

 لساللية)»قعيلة) 7ت) لحشج) حسش7ن«) لكشئن)بقيشدة)تنزولي )

بد ئ2ة)تنزولي )بإقليم)ز كورة.

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 2.20.807 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

)9 ديسمبر 2020( بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الحدب«  احساين  الحاج  »ايت  املدعو 

الجماعة  ملك  على  الجاري  زاكورة  بإقليم  تنزولين  بدائرة  تنزولين 

الساللية لقعيلة ايت الحاج احساين ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 913 املتعلق بالعقار 

املدعو »ايت الحاج احساين الحدب« التابع للجماعة الساللية »قعيلة 

بإقليم  تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الكائن  احساين«  الحاج  ايت 

زاكورة وال سيما محضر التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 913 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 913 للعقار املدعو »ايت 

الحاج  ايت  »قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  الحدب«  الحاج احساين 

احساين« الكائن بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

الحاج  ايت  قعيلة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

احساين العقار املدعو »ايت الحاج احساين الحدب«، مساحته 323 

النهائي  التصميم  في  حدوده  واملعينة  سنتيارا   36 و  آرا   67 و  هكتارا 

املرفق بمحضر التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم) 628.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

896) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) بوزركش «) لتشبع) »كد7ة) بشلبقشر) ملدعو)

بإقليم) تنزولي ) بد ئ2ة) زولي) بني) بقيشدة) »بوزركش «) لكشئن)

ز كورة.

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( ؛
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1442 اآلخر  ربيع   10 في  الصادر   2.20.824 رقم  املرسوم   وعلى 

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2020 نوفمبر   26(

للعقار املدعو »كدية بوزركان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بني زولي 

الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  زاكورة  بإقليم  تنزولين  بدائرة 

بوزركان ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 896 املتعلق بالعقار 

الكائن  »بوزركان«  الساللية  للجماعة  التابع  بوزركان«  املدعو »كدية 

محضر  وال سيما  زاكورة  بإقليم  تنزولين  بدائرة  زولي  بني  بقيادة 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 896 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   896 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

بقيادة  الكائن  »بوزركان«  الساللية  للجماعة  التابع  بوزركان«  »كدية 

بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

العقار  بوزركان  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

 63 و  آرا   79 و  هكتارا   1320 مساحته  بوزركان«،  »كدية  املدعو 

سنتيارا واملعينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد 

اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم) 628.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

892) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) تف2ودست«) لتشبع) »كد7ة) بشلبقشر) ملدعو)

تنزولي ) بد ئ2ة) زولي) بني) بقيشدة) تف2ودست«) لكشئن) »قعيلة)

بإقليم)ز كورة.

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 2.20.823 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2020 ديسمبر   9(

بني  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تفرودست«  »كدية  املدعو  للعقار 

زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة الجاري على ملك الجماعة الساللية 

قعيلة تفرودست ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 897 املتعلق بالعقار 

املدعو »كدية تفرودست« التابع للجماعة الساللية »قعيلة تفرودست« 

الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة وال سيما محضر 

التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 897 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   897 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

تفرودست«  »قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  تفرودست«  »كدية 

الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

تفرودست  قعيلة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

آرا  90 و  هكتارا   1596 مساحته  تفرودست«،  »كدية  املدعو   العقار 

بمحضر  املرفق  النهائي  التصميم  في  حدوده  واملعينة  سنتيارا  و 28 

التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم)6285.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

898) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) تف2ودست«) لتشبع) ز وية) »كد7ة) بشلبقشر) ملدعو)

زولي) بني) بقيشدة) تف2ودست«) لكشئن) ز وية) »قعيلة)  لساللية)

بد ئ2ة)تنزولي )بإقليم)ز كورة.

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 2.20.822 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2020 ديسمبر   9(

للعقار املدعو »كدية زاوية تفرودست« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة 

الجماعة  ملك  على  الجاري  زاكورة  بإقليم  تنزولين  بدائرة  زولي  بني 

الساللية قعيلة زاوية تفرودست ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 898 املتعلق بالعقار 

»قعيلة  الساللية  للجماعة  التابع  تفرودست«  زاوية  »كدية  املدعو 

زاوية تفرودست« الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة 

وال سيما محضر التحديد والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 898 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 898 للعقار املدعو »كدية 

زاوية تفرودست« التابع للجماعة الساللية »قعيلة زاوية تفرودست« 

الكائن بقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قعيلة زاوية تفرودست 

العقار املدعو »كدية زاوية تفرودست«، مساحته 1257 هكتارا و آرين 

املرفق  النهائي  التصميم  في  حدوده  واملعينة  سنتيارا   77 و  آ(   2( اثنين 

بمحضر التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

 م2سوم)رقم)6286.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2))

899) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) »أرض) رمض«) لتشبع) بشلبقشر) ملدعو)

بإقليم) بد ئ2ة) كدز) تنسيفت) بقيشدة) »قعيلة) رمض«) لكشئن)
ز كورة.

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 2.20.821 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1442

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2020 ديسمبر   9(

للعقار املدعو »أرض ارمض« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنسيفت 

بدائرة اكدز بإقليم زاكورة الجاري على ملك الجماعة الساللية قعيلة 

ارمض ؛
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وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 899 املتعلق بالعقار 

املدعو »أرض ارمض« التابع للجماعة الساللية »قعيلة ارمض« الكائن 

بقيادة تنسيفت بدائرة اكدز بإقليم زاكورة وال سيما محضر التحديد 

والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   19 بتاريخ  1115/م.ع/28  عدد  بورزازات 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 899 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   899 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

»أرض ارمض« التابع للجماعة الساللية »قعيلة ارمض« الكائن بقيادة 

تنسيفت بدائرة اكدز بإقليم زاكورة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قعيلة ارمض العقار 

آرا و4 سنتيارات  634 هكتارا و89  املدعو »أرض ارمض«، مساحته 

واملعينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

م2سوم)رقم)6282.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2)) 

286) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

» لزوى«) للجمشعة) لساللية) »تمشد«) لتشبع) بشلبقشر) ملدعو)

 لكشئن)بقيشدة) لزوى)بد ئ2ة)دبدو)بإقليم)تشوري2ت.

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 2.19.921 الصادر في 15 من ربيع األول 1441

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2019 نوفمبر   13(

للعقار املدعو »تماد« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة الزوى بدائرة دبدو 

بإقليم تاوريرت الجاري على ملك الجماعة الساللية الزوى ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 781 املتعلق بالعقار 

املدعو »تماد« التابع للجماعة الساللية »الزوى« الكائن بقيادة الزوى 

 بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت وال سيما محضر التحديد والتصميم النهائي

املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   17 بتاريخ  748/م.ع/51  عدد  بتاوريرت 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 781 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   781 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

»تماد« التابع للجماعة الساللية »الزوى« الكائن بقيادة الزوى بدائرة 

دبدو بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية الزوى العقار املدعو 

»تماد«، مساحته 301 هكتارا و38 آرا و46 سنتيارا واملعينة حدوده في 

بأصل هذا  امللحق  اإلداري  التحديد  املرفق بمحضر  النهائي  التصميم 

املرسوم.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

م2سوم)رقم)6288.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2)) 

رقم) 22) ملتبلقة) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)

للجمشعة) لساللية) »مبدر) لخ2اف«) لتشبع) بشلبقشر) ملدعو)

» لزوى«) لكشئن)بقيشدة) لزوى)بد ئ2ة)دبدو)بإقليم)تشوري2ت.

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 2.19.923 الصادر في 15 من ربيع األول 1441

اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2019 نوفمبر   13(

للعقار املدعو »معدر الخرشف« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة الزوى 

الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تاوريرت  بإقليم  دبدو  بدائرة 

الزوى ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 773 املتعلق بالعقار 

الكائن  »الزوى«  الساللية  للجماعة  التابع  الخرشف«  »معدر  املدعو 

بقيادة الزوى بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت وال سيما محضر التحديد 

والتصميم النهائي املرفق به ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

أجل  من   2022 أكتوبر   17 بتاريخ  748/م.ع/51  عدد  بتاوريرت 

املصادقة على التحديد اإلداري رقم 773 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   773 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 
بقيادة  الكائن  »الزوى«  الساللية  للجماعة  التابع  الخرشف«  »معدر 

الزوى بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية الزوى العقار املدعو 
سنتيارا   30 و  آرا   66 و  هكتارا   152 مساحته  الخرشف«،  »معدر 
واملعينة حدوده في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

م2سوم)رقم)6289.)).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2)) 
225) ملتبلقة) رقم) عملية) لتحد7د) إلد ري) على) بشملصشدقة)
» لزوى«) للجمشعة) لساللية) »ملسيد«) لتشبع) بشلبقشر) ملدعو)

 لكشئن)بقيشدة) لزوى)بد ئ2ة)دبدو)بإقليم)تشوري2ت.

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 2.19.925 الصادر في 15 من ربيع األول 1441
اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد   )2019 نوفمبر   13(
بدائرة  الزوى  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  »ملسيد«  املدعو  للعقار 

دبدو بإقليم تاوريرت الجاري على ملك الجماعة الساللية الزوى ؛

وبعد االطالع على ملف التحديد اإلداري رقم 775 املتعلق بالعقار 
املدعو »ملسيد« التابع للجماعة الساللية »الزوى« الكائن بقيادة الزوى 
 بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت وال سيما محضر التحديد والتصميم النهائي

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

بتاوريرت عدد 748/م.ع/51 بتاريخ 17 أكتوبر 2022 من أجل املصادقة 

على التحديد اإلداري رقم 775 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املدعو  للعقار   775 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الزوى  بقيادة  الكائن  »الزوى«  الساللية  للجماعة  التابع  »ملسيد« 

بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية الزوى العقار املدعو 

»ملسيد«، مساحته 545 هكتارا و67 آرا و40 سنتيارا واملعينة حدوده 

في التصميم النهائي املرفق بمحضر التحديد اإلداري امللحق بأصل هذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : ععد الوافي لفتيت.

م2سوم)رقم) ). ).))صشدر)في)66)من)رجب)   6 )2)ربف 27) )2)) 

جمشعة) لشالالت) بتزويد) تق�سي) أ ) ملنفبة) لبشمة) بإعال )

بشملشء) لصشلح)للش2ب) نطالقش)من)قنو ت) لج2)أبي)رق2 ق)وبنزع)

ملكية) لقطع) ألرضية) لالزمة)لهذ ) لغ2ض)ببمشلة) ملحمد7ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطعيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

الشالالت  بجماعة  املعاشر  اإلداري  العحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

من 11 أكتوبر إلى 11 ديسمبر 2017 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

باملاء  الشالالت  جماعة  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

الصالح للشرب انطالقا من قنوات الجر أبي رقراق.

املادة الثانية

بجماعة  املتواجدة  األرضية،  القطع  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

في  مختلفة  بألوان  عليها  واملعلم  أسفله  الجدول  في  املعينة  الشالالت، 

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

أرقشم)

 لقطع)

 ألرضية

م2 جبهش)

 لبقشرية

أسمشء)وعنشوين) ملالك)أو) ملفتفض)أنهم)

 ملالك
مسشحتهش

هآرس لبنو   إلسم

1
رسم عقاري عدد

41557/26

 ادريس حوري

بن احمد

قيادة زناتة

جماعة الشالالت

عمالة املحمدية

365600

2
رسم عقاري عدد

66248/26

 نزهة منديلي

بنت محمد

قيادة زناتة

جماعة الشالالت

عمالة املحمدية

961100

3
رسم عقاري عدد

35739/26

 نزهة منديلي

بنت محمد

قيادة زناتة

جماعة الشالالت

عمالة املحمدية

481200

غير محفظة4
 ادريس حوري

بن احمد

قيادة زناتة

جماعة الشالالت

عمالة املحمدية

660900

ورثة املكي حوريغير محفظة5

قيادة زناتة

جماعة الشالالت

عمالة املحمدية

781301

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهرباء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء.
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املادة الرابعة

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

واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  واملدير  واملاء  التجهيز  وزير  إلى 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1444 )7 فبراير 2023( .

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  واملاء،

اإلمضاء : نزار  بركة.

م2سوم)رقم)6). ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

بشملشء) ز كورة) مد7نة) بتزويد) تق�سي) أ ) ملنفبة) لبشمة) بإعال )

لهذ ) ملكية) لقطع) ألرضية) لالزمة) وبنزع) للش2ب)  لصشلح)

 لغ2ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطعيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلى  ماي   25 من  املعاشر  اإلداري  العحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

25 يوليو 2016 بجماعة زاكورة ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة زاكورة باملاء الصالح 

للشرب.

املادة الثانية

الجدول  في  املعينة  األرضية  القطع  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

ذات  التجزيئية  التصاميم  في  مختلفة  بألوان  واملرسومة  أسفله 

املقياس 1/1000 امللحقة بأصل هذا املرسوم :

أرقشم)

 لقطع

م2 جبهش)

 لبقشرية

أسمشء) ملالك)أو) ملف2وض)أنهم) ملالك)

وعنشوينهم

 ملسشحة

هآرس

غير محفظة7
املعهد الوطني للعحوث 

الزراعية
720400جماعة زاكورة

غير محفظة8
أرض الجموع

)الجماعة الساللية مسوفة(
112200جماعة زاكورة

غير محفظة9
أرض الجموع

)الجماعة الساللية مسوفة(
392000جماعة زاكورة

غير محفظة10
أرض الجموع

)الجماعة الساللية مسوفة(
281700جماعة زاكورة

غير محفظة11
أرض الجموع

)الجماعة الساللية مسوفة(
773401جماعة زاكورة

غير محفظة12
أرض الجموع

)الجماعة الساللية مسوفة(
593119جماعة زاكورة

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهرباء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء -.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الوطني  للمكتب  العام  واملدير  واملاء  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية، 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  واملاء،

اإلمضاء : نزار  بركة.

م2سوم)رقم)  . ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 
بتزويد) لدو وي2) لتشببة) تق�سي) أ ) ملنفبة) لبشمة) بإعال )
ملكية) وبنزع) للش2ب) بشملشء) لصشلح) د ر) لكعد ني) لجمشعة)

 لقطبة) ألرضية) لالزمة)لهذ ) لغ2ض.

رئيس الحكومة،

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

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

)16 أبريل 1983( بتطعيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف العحث اإلداري املعاشر بجماعة دار الكعداني 

من 4 أبريل إلى 4 يونيو 2018 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لجماعة التابعة  الدواوير  بتزويد  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

دار الكعداني باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

املتواجدة بجماعة  القطعة األرضية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 

الجدول أسفله واملرسومة  في  املعينة  الدريوش،  بإقليم  الكعداني  دار 

امللحق   1/500 املقياس  ذي  التجزيئي  التصميم  في  األخضر  باللون 

بأصل هذا املرسوم :

رقم)

 لقطبة)

 ألرضية

م2جبهش) لبقشري
مسشحتهشإسم)وعنو  ) ملشلك)أو) ملفتفض)أنه) ملشلك

هآرس لبنو   إلسم

فرح عمرغير محفظة116
إقليم الدريوش 

جماعة دار الكعداني
000900

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهرباء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الوطني  للمكتب  العام  واملدير  واملاء  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية، 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  واملاء،

اإلمضاء : نزار  بركة.

ربف 27) )2))  68)من)رجب)   6 )9) في) 66. ).))صشدر) م2سوم)رقم)
بتثنية) لط2يق) لجهوية تق�سي) أ ) ملنفبة) لبشمة)  بإعال )
)ملكية) 65 +))وبنزع) 222+22)و) .ك) )6 )ريمش)بي ) .ك) رقم)
 لقطبة) ألرضية) لحبسية) لالزمة)لهذ ) لغ2ض)بجمشعة)درد رة)

بإقليم)افششو .

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع األول 1431 
)23 فبراير 2010( املتعلق بمدونة األوقاف، وال سيما املادة 59 منه ؛

إلى  أبريل   7 من  املعاشر  اإلداري  العحث  على  االطالع  وبعد 
7 يونيو 2021 بمكاتب جماعة دردارة بإقليم شفشاون ؛

الداخلية  وزير  استشارة  وبعد  واملاء  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

412 الجهوية رقم  الطريق  بتثنية  العامة تق�ضي  املنفعة  أن   يعلن 
بإقليم  دردارة  بجماعة   2+415 ن.ك  و   00+000 ن.ك  بين  فيما 

شفشاون.

املادة الثانية

في  املثبتة  القطعة األرضية الحبسية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 
الجدول املرفق طيه، واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/500 امللحق بأصل هذا املرسوم :

رقم

 لقطبة)

 ألرضية

م2جبهش) لبقشري
أسمشء) ملالك)أو) ملفتفض)

أنهم) ملالك

مسشحتهش

)بشملتف) مل2بع(
مالحظشت

1T23400/19وزارة األوقاف 
جماعة دردارة

إقليم شفشاون

أرض فالحية738

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يسند 
الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار  بركة.
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م2سوم)رقم))6. ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

بإعال )أ ) ملنفبة) لبشمة)تق�سي)بتقوية)تزويد)مد7نة) لنشضور)

بشملشء) لش2وب) نطالقش)من)محطة)مبشلجة) مليشه)بإقليم) لنشضور)

وبنزع)ملكية) لقطبتي ) ألرضيتي ) لالزمتي )لهذ ) لغ2ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتالل املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطعيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف العحث اإلداري املعاشر من 12 مارس إلى 

12 ماي 2008 بجماعة الناضور بإقليم الناضور ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد مدينة الناضور باملاء 

الشروب انطالقا من محطة معالجة املياه بإقليم الناضور.

املادة الثانية

املتواجدتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

واملرسومتين  أسفله  الجدول  في  املعينتين  الناضور  بإقليم  بالناضور 

باللونين الوردي واألزرق في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 

امللحق بأصل هذا املرسوم :

رقمش)

 لقطبتي )

 ألرضيتي 

م2 جبهمش)

 لبقشرية

أسمشء)وعنشوين) ملالك)أو) ملفتفض)أنهم)

 ملالك

مسشحتهمش

هآرس لبنو   إلسم

570000جماعة الناضورعلي الوزاني حسينغير محفظة1

500300جماعة الناضورورثة موالي الطاهرغير محفظة2

املادة الثالثة

العام للمكتب الوطني للكهرباء  إلى املدير  يفوض حق نزع امللكية 

واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  واملدير  واملاء  التجهيز  وزير  إلى 

الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  واملاء،

اإلمضاء : نزار  بركة.

م2سوم)رقم)8). ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

بشملو رقة)على) لتصميم)و لنظشم) ملتبلق)به) ملوضوعي )لتهيئة)

منفبة) ذلك) في) أ ) وبشإلعال ) مكنشس) ببمشلة) توالل) جمشعة)

عشمة.

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( بتطعيق 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 ؛

إلى  ماي   23 من  توالل  بجماعة  املعاشر  العلني  العحث  نتائج  وعلى 

21 يونيو 2022 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  توالل  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 12 يوليو 2022 ؛
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وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUMK 11/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة جماعة توالل بعمالة مكناس وباإلعالن أن في ذلك 

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة توالل تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م2سوم)رقم)9). ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

به) ملوضوعي ) و لنظشم) ملتبلق) على) لتصميم) بشملو رقة)

لتهيئة)جمشعة)تيفلت)وجزء)من)جمشعة)عي ) لجوه2ة)سيدي)

منفبة) ذلك) في) أ ) وبشإلعال ) بإقليم) لخميسشت) بوخلخشل)

عشمة.

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( بتطعيق 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 ؛

1423 شععان  فاتح  في  الصادر   2.02.680 رقم  املرسوم   وعلى 
العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  على  باملوافقة   )2002 أكتوبر   8(

ملدينتي الخميسات وتيفلت ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2020 ؛

فبراير   22 من  تيفلت  بجماعة  املعاشر  العلني  العحث  نتائج  وعلى 
إلى 24 مارس 2022 وبجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال من 21 

فبراير إلى 22 مارس 2022 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  تيفلت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
املنعقدة بتاريخ 28 مارس 2022 ؛

بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
املجتمع خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ فاتح أبريل 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس املنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر و31 أكتوبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   01/2021 AUKH رقم  التصميم  على  يوافق 
الجوهرة  عين  جماعة  من  وجزء  تيفلت  جماعة  لتهيئة  املوضوعين 

سيدي بوخلخال وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة تيفلت ورئيس مجلس جماعة عين 
الجوهرة سيدي بوخلخال، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء 

في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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م2سوم)رقم)2 . ).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

 بشملو رقة)على) لتصميم)و لنظشم) ملتبلق)به) ملوضوعي )لتهيئة

م2كز)جمشعة)عي ) لجوه2ة)سيدي)بوخلخشل)بإقليم) لخميسشت)

وبشإلعال )أ )في)ذلك)منفبة)عشمة.

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( بتطعيق 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 ؛

1423 شععان  فاتح  في  الصادر   2.02.680 رقم  املرسوم   وعلى 

العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  على  باملوافقة   )2002 أكتوبر   8(

ملدينتي الخميسات وتيفلت ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 15 أبريل 2021 ؛

وعلى نتائج العحث العلني املعاشر بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال 

من 21 فبراير إلى 22 مارس 2022 ؛

بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ فاتح أبريل 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   03/2021 AUKH رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم 

الخميسات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).)5))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛
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واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management تقعل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

: audit/ informatique

– Diplôme de master gestion/mathématique, informatique, 

décision et organisation, à finalité professionnelle, mention : 

comptabilité, management, audit/informatique et application 

à la gestion et à l’entreprise, spécialité : systèmes d’information 

de l’entreprise étendue : audit et conseil, délivré en date du 

21 mai 2008 par l’Université Paris-Dauphine - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 2))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of sciences with thesis in business 

administration, délivré en date du 11 mai 2022 par 

Istanbul Aydin University-République de Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 2))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management تقعل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

: international

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en management 

international )spécialisation MSC finance, investment and 

wealth management(, délivré en date du 7 avril 2022 par 

Neoma business school - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).25))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management touristique تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Master’s degree of tourism management, délivré en date 

du 30 juin 2021 par Hainan University -Chine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).26))صشدر)
في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Développement et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقعل 

 : environnement

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : études du développement et de l’environnement, 

délivré en date du 11 mars 2022 par l’Université Paris - 

Saclay - France.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).22))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Transport et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقعل 

 : développement durable

– Master de sciences et technologies, mention : génie de la 

mobilité durable, spécialité : transport et développement 

durable, délivré en date du 8 décembre 2014 par Paris 

Tech Institut des sciences et technologies - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).28))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Marketing تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité 

indifférenciée, mention : marketing et vente, spécialité : 

marketings sectoriels, délivré en date du 15 octobre 2012 

par l’Université Montpellier 1 - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.
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ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).29))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Management تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of business administration, délivré en 

date du 17 juin 2021 par ISIK Universitesi - Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).82))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Economie et gestion تقعل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Titulo universitario official de doctora en turismo, 

economia y gestion, délivré en date du 11 novembre 

2021 par la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria - Espagne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.
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ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).86))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقعل 

: affaires

– Degree of master of arts in business administration, 

délivré en date du 12 mars 2021 par Dogus Universitesi - 

Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).)8))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقعل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit

– Diplôme de licence en droit, délivré par les universités 

françaises.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.
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ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 8))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقعل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Management

– Qualification bachelor degree program subject area 

»management«, délivrée en date du 30 juin 2019 par 

Simon Kuznets Kharkiv national University of economics - 

Ukraine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 8))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Banque finance تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science )M.S.( in banking and 

finance, délivré en date du 14 septembre 2022 par Eastern 

mediterranean University -Chypre.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.
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ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).85))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Gestion تقعل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

– Diplôme d’études supérieures spécialisées de droit 

fiscal, délivré en date du 28 juin 1977 par l’Université de 

Dijon - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).86))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Management تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of business administration, délivré en 

date du 14 août 1997 par Xavier University -USA.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.



عدد 7173 -)6 شععان 1444 )27 فبراير 2023(الجريدة الرسمية   ( ((

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).82))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Finance تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science in investment and risk 

finance, délivré en date du 25 février 2020 par the 

University of Westminster - Royaume-Uni.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).88))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقعل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

 : Gestion

– Diplôme de licence en administration et gestion, option : 

finance et comptabilité, délivré en date du 9 juillet 2012 

par l’Université Lumière de Bujumbura - République de 

Burundi.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.



عدد 7173 -)6 شععان 1444 )27 فبراير 2023(   ) )الجريدة الرسمية

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).89))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Sciences de gestion تقعل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, délivré par 

les universités françaises.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).92))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Banques, assurances et تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

 : gestion patrimoniale

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

management sectoriel, parcours type carrières des 

secteurs banques, assurances et gestion patrimoniale, 

délivré en date du 13 octobre 2020 par l’Université de 

Perpignan - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.



عدد 7173 -)6 شععان 1444 )27 فبراير 2023(الجريدة الرسمية   ( ( 

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).96))صشدر)

في)5)رجب)   6 )2))7نش27) )2)()بتحد7د)ببض) ملبشدالت)بي )

 لشهشد ت.

وزير التعليم العالي والعحث 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 3 يناير 2023،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Management تقعل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

management, délivré en date du 8 janvier 2021 par 

l’Université Caen Normandie - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1444 )27 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).29 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :



5) )الجريدة الرسمية عدد 7173 -)6 شععان 1444 )27 فبراير 2023(  

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

« – Master degree program subject area «architecture 

« and town planning« educational program »architecture 

« of buildings and constructions« qualification master of 

« architecture and town planning, délivré en date du  

« 1er juillet 2020 par Odessa State Academy of civil 

« engineering and architecture - Ukraine, assorti de la 

« qualification bachelor degree program subject area 

« »architecture« qualification bachelor of architecture, 

« délivrée par la même académie et d’une attestation de 

« validation du complément de formation, délivrée par 

« l’Ecole nationale d’architecture de Rabat . «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).62 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» – Grade académique de master en architecture, à finalité 

» spécialisée, délivré en l’année académique 2020-2021 

» par la Faculté d’architecture Université Libre de Bruxelles - 

« Belgique, assorti d’une attestation de validation du 

« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

« d’architecture de Rabat . «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.



عدد 7173 -)6 شععان 1444 )27 فبراير 2023(الجريدة الرسمية   ( (6

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).66 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

» – Grade académique de master en architecture, à finalité 

» spécialisée, délivré en l’année académique 2019-2020 

» par la Faculté d’architecture Université Libre de Bruxelles - 

« Belgique, assorti d’une attestation de validation du 

« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

« d’architecture de Rabat . «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).)6 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛
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املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

« – Titulo oficial de graduado en arquitectura, délivré 

« en date du 14 juillet 2021 par Universidad San Pablo 

» Ceu - Espagne, assorti d’une attestation de validation du 

« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale 

« d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 6 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :
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«..........................................................................................................

« – Master’s degree, field of study architecture and 

« construction programme subject area architecture and 

« town planning, délivré en date du 31 mai 2021 par 

« Kyiv national University of construction and 

« architecture - Ukraine, assorti de la qualification 

« bachelor, degree specialized in architecture professional 

« qualification architect, délivrée en date du 30 juin 2019 

« par la même université et d’une attestation de validation 

« du complément de formation, délivrée par l’Ecole 

« nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ). 6 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

« – Master’s degree field of study »architecture and 

« construction« programme subject area »architecture 

« and town planning«, délivré en date du 1er juillet 2021 

« par Odessa State Academy of civil engineering and 

« architecture - Ukraine, assorti de la qualification 

« bachelor degree specialized in architecture professional 

« qualification architect, délivrée en date du 30 juin 2019 

« par Kyiv national University of construction and 

« architecture - Ukraine 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 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.

ق2 ر)لوزي2) لتبليم) لبشلي)و لعحث) لبلمي)و البتكشر)رقم) ).65 )صشدر)

في)9)رجب)   6 )6 )7نش27) )2)()بتتميم) لق2 ر)رقم)292.95) 

 (6995 نورمبف) (6 (  6 66 جمشدى) آلخ2ة) من) ((2 في)  لصشدر)

بتحد7د)قشئمة) لشهشد ت) لتي)تبشدل)اهشدة)مهندس)مبمشري)

 ملسلمة)من) ملدرسة) لوطنية)للهندسة) ملبمشرية.

وزير التعليم العالي والعحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والعحث 

 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 والعحث 

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 22 سبتمبر 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  العكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

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

« – Master degree program subject area «architecture 

» and town planning«, educational program »architecture 

» of buildings and constructions« qualification master 

« of architecture and town planning, délivré en date du 

« 1er juillet 2020 par Odessa State Academy of civil 

» engineering and architecture - Ukraine, assorti de la 

» qualification bachelor degree program subject area 

» »architecture«, qualification bachelor of architecture, 

« délivrée en date du 10 juillet 2017 par la même académie 

« et d’une attestation de validation du complément de 

« formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de 

« Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1444 )31 يناير 2023(.

اإلمضاء : ععد اللطيف ميراوي.
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مق2ر)لوزي2) لتجهيز)و ملشء)رقم) ). 6))صشدر)في)))رجب)   6 ) ))7نش27) )2)()بشلتخلي)عن)ملكية) لقطع) ألرضية) لحبسية)

 لالزمة)لعنشء)سد)سيدي)ععو)) لط2يق) ملؤد7ة)إلى) لسد)وتوسبة)منطقة) ألاغشل()بإقليم)تشونشت

وزير التجهيز  واملاء،

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

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.20.502 الصادر في 29 من ذي الحجة 1441 )19 أغسطس 2020( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء 

سد سيدي ععو على واد اللبن بإقليمي تاونات وتازة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.22.786 الصادر في 21 من ربيع األول 1444 )18 أكتوبر 2022( بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية 

ببناء سد سيدي ععو على واد اللبن بإقليمي تاونات وتازة ؛

وبعد االطالع على ملف العحث اإلداري املعاشر من 28 أبريل إلى 28 يونيو 2021 بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الحبسية املعينة في الجدول صحعته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم التجزيئي 

ذي املقياس 1/2.000 املضاف إلى أصل هذا املقرر :
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حساب 
أسماء وعناوين المالك أو المفترض أنهم المالكرقم

األغراس والمنشآت السطحية المساحة
نوعية التربة الوضعية 

العقارية
رقم 

التصميم
أرقام 
القطع 
العدداألرضية النوعية س آر ھ
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حساب 
أسماء وعناوين المالك أو المفترض أنهم المالكرقم

األغراس والمنشآت السطحية المساحة
نوعية التربة الوضعية 

العقارية
رقم 

التصميم
أرقام 
القطع 
العدداألرضية النوعية س آر ھ

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : نزار  بركة.
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 إلذ )بممشرسة) لهندسة) ملبمشرية

في صادر   218.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5454 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الشرايبي  ناصر  للسيد 
 املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار العيضاء بتاريخ 4 فبراير 2022،

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة الدار العيضاء.

*

*  *
في صادر   219.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5455 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بوالعسري  سناء  للسيدة 
بتاريخ  العيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من 
الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 فبراير   4
بمدينة مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار العيضاء.

*

*  *
في صادر   220.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
5457 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  االدري�ضي  الزواوي  أنس  للسيد 
 Odessa State Academy of Civil Engineering املعمارية مسلمة من
،2020 يوليو  فاتح  بتاريخ  أوكرانيا   - بأوديسا   -  and Architecture 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر   221.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

للسيد   5460 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب  فاتح    
املدرسة  لدبلوم مهندس معماري مسلم من  الحامل  أمين بصيط  علي 
بتاريخ فاتح  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  للهندسة املعمارية  العليا 
يونيو 2022، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة الرباط.

*

*  *

في صادر   222.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5458 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  صالحي  أمين  للسيد 

 Odessa State Academy of Civil Engineering من  مسلمة 

،2020 يوليو  فاتح  بتاريخ  أوكرانيا   - بأوديسا   -  and Architecture 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة بوزنيقة.

*

*  *
في صادر   223.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5453 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

للسيد حمزة فصلي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

،2019 مارس   14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة   العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة ابن جرير.

*

*  *
في صادر   224.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5456 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بوعمارة  مريم  للسيدة 

للرباط  الدولية   للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 يناير   17 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   225.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5452 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  حمزة  ابو  اميمة  للسيدة 

 ،2021 25 يونيو  بتاريخ  للهندسة املعمارية بمراكش  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة أكادير.

*

*  *
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في صادر   226.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5429 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  تواب  سهيلة  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 يناير   27 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   227.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5427 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  زعيزعة  يسرى  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش بتاريخ 12 أكتوبر 2021، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر   228.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5424 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

للسيد أيوب كريم الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

،2021 ديسمبر   31 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة   الوطنية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة تمارة.

*

*  *
في صادر   229.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5448 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  اللعاري  زكرياء  للسيد 

 - بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2021، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتعه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة العرائش.

*

*  *

في صادر   230.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5450 عدد  تحت  يرخص   )2023 يناير   23(  1444 رجب   فاتح 

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  بنلمليح  جاسم  محمد  للسيد 

 ،Newschool of architecture & design من  املسلمة  املعمارية 

صفة  يحمل  أن   ،2019 يونيو   21 بتاريخ  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة فاس.

*

*  *
في صادر   231.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 25 من جمادى اآلخرة 1444 )18 يناير 2023( يرخص تحت عدد 5449

للسيد محمد شهاب جعاري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من 

،1987 يوليو   30 بتاريخ  بفرنسا  املعمارية  للهندسة  الخاصة   املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   357.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

للسيد   5459 2023( يرخص تحت عدد  فبراير   2(  1444 11 من رجب 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  سحنون  يحيى 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2022 يناير   17

بمدينة  مكتعه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر   358.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5461 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   2(  1444 رجب  من   11 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الشافعي  وئام  للسيدة 

أغسطس  فاتح  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الجديدة.

*

*  *
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في صادر   359.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5462 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   2(  1444 رجب  من   11 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الخرو�ضي  خليل  للسيد 

،2022 أكتوبر   6 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية   املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتعه بعوزنيقة.

*

*  *
في صادر   360.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5463 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   2(  1444 رجب  من   11 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  امريني  بسمة  للسيدة 

 ،2018 27 أكتوبر  املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   361.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

5464 للسيدة  2023( يرخص تحت عدد  1444 )2 فبراير  11 من رجب 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  امصالحة  مريم 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 يناير   27

بإقليم  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

سيدي بنور.

*

*  *
في صادر   362.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5465 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   2(  1444 رجب  من   11 

)HMONP( معماري   مهندس  لدبلوم  الحامل  الفرج  أبو  أيوب  للسيد 

مسلم من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بعاريس - فرنسا بتاريخ

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2021 يونيو   8

بمدينة مكتعه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار العيضاء.

*

*  *

في صادر   405.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5451 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   8(  1444 رجب  من   17 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  تخي�ضي  ضحى  للسيدة 

،2021 27 يوليوز  بالرباط بتاريخ   املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة املحمدية.

*

*  *

في صادر   406.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5466 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   3(  1444 رجب  من   12 

للسيد رضوان قريحي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من جامعة 

مالقا - اسعانيا بتاريخ 2 يوليو 2018، أن يحمل صفة مهندس معماري 

املسؤولية  ذات  بالشركة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ومزاولة 

بصفته  بالحسيمة،  الكائنة   »Wilmer Sarl Au« املسماة  املحدودة 

مسيرا وحيدا لها.

*

*  *

في صادر   407.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5467 عدد  تحت  يرخص   )2023 فبراير   8(  1444 رجب  من   17 

للسيدة مريم ابن الطيبي الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية 

،2017 يوليو   2 بتاريخ  بتركيا   Bahcesehir University من    مسلمة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.
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ق2 ر)لو لـي)جهـة)درعة)-)تشرياللت)رقم))).)66 )صشدر)في)5))من)جمشدى)

عشمل) ق2 ر) على) بشملو رقة) ()(2(( ديسمبف) ((2(  ألولى)   6 

إقليم)ميدلت)بإق2 ر)مخطط)تنمية) لكتلة) لبم2 نية) لق2وية)

مل2كز)تيقجوين)بجمشعة)سيدي)7حيى)أ7وسف)بإقليم)ميدلت.

والي   جهة درعة - تافياللت،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( بشأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 

)23 سبتمبر 2015( ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر  1441

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم ميدلت بإقرار مخطط تنمية الكتلة 

أيوسف  يحيى  سيدي  بجماعة  تيقجوين  ملركز  القروية  العمرانية 

بإقليم ميدلت )املخطط رقم N° 03 PDAR/AUER-M/2021( امللحق 

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*

* *
 ق2 ر)لبشمل)إقليم)ميدلت)بإق2 ر)مخطط)تنمية) لكتلة

  لبم2 نية) لق2وية)مل2كز)تيقجوين)بجمشعة

سيدي)7حيى)أ7وسف

عامل إقليم ميدلت،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379

كما وقع  القروية،  العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(

تغييره وتتميمه ؛

العحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بميدلت بتاريخ 23 مارس 2021 ؛

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 

بميدلت بتاريخ 6 ماي 2021 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي يحيى أيوسف خالل 

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 16 أغسطس 2022 ؛

وعلى نتائج العحث العلني املعاشر من 2 يونيو إلى فاتح يوليو 2022 بمقر 

الجماعة اآلنفة الذكر ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تيقجوين  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

رقم  )املخطط  ميــدلت  بإقليم  أيوسف  يحيى  سيدي  بجماعة 

N°03 PDAR.AUER-M/2021( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ق2 ر)لو لـي)جهـة)درعة)-)تشرياللت)رقم))). 66 )صشدر)في)5))من)جمشدى)

عشمل) ق2 ر) على) بشملو رقة) ()(2(( ديسمبف) ((2(  ألولى)   6 

إقليم)ميدلت)بإق2 ر)مخطط)تنمية) لكتلة) لبم2 نية) لق2وية)

مل2كز)بو ضيل)بجمشعة)سيدي)7حيى)أ7وسف)بإقليم)ميدلت.

والي جهة درعة - تافياللت،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

ذي  9 بتاريخ   2.15.716 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

الحجة 1436 )23 سبتمبر 2015( ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر  1441

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم ميدلت بإقرار مخطط تنمية الكتلة 
العمرانية القروية ملركز بواضيل بجماعة سيدي يحيى أيوسف بإقليم 
N° 09 PDAR/AUER-M/2018( امللحق بأصل  ميدلت )املخطط رقم 

هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*
* *

 ق2 ر)لبشمل)إقليم)ميدلت)بإق2 ر)مخطط)تنمية) لكتلة
  لبم2 نية) لق2وية)مل2كز)بو ضيل)بجمشعة

سيدي)7حيى)أ7وسف

عامل إقليم ميدلت،

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

العحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 
بميدلت بتاريخ 27 فبراير 2013 ؛

بتاريخ  بخنيفرة  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 
5 ديسمبر 2012 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي يحيى أيوسف خالل 
دورته العادية املنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022 ؛

وعلى نتائج العحث العلني املعاشر من 2 يونيو إلى فاتح يوليو 2022 بمقر 
الجماعة اآلنفة الذكر ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بجماعة بواضيل  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط   يقر 
 )N° 09 PDAR/AUER-M/2018 سيدي يحيى أيوسف بإقليم ميدلت )املخطط رقم

امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

جمشدى في) ) صشدر) ( 582.(( رقم) أزيالل) جمشعة) مجلس) ل2ئيس)  ق2 ر)

 آلخ2ة)   6 )2))ديسمبف)))2)))بشلتخلي)عن)ملكية) لقطع) ألرضية)

 لالزمة)إلحد ث)محطة)ط2قية)بجمشعة)أزيالل)بإقليم)أزيالل.

رئيس مجلس جماعة أزيالل،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، الصادر 

 1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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 ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطعيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

)14 أكتوبر 1993( لتطعيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير ؛

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.953 الصادر في 19 من ربيع

والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2018 ديسمبر   27(  1440 اآلخر 

أزيالل  بإقليم  أزيالل  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة، كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم 

رقم 2.22.798 الصادر في 15 من ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022( ؛

وعلى محضر مداوالت مجلس جماعة أزيالل خالل دورته العادية 

املنعقدة بتاريخ 7 ماي 2019 ؛

و على ملف العحث اإلداري املعاشر من 9 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2020 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث محطة طرقية 

بجماعة أزيالل بإقليم أزيالل، املشار إليها بحوا�ضي ملونة في التصميم 

امللحق بأصل هذا القرار واملعينة في الجدول التالي :
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أرقشم

 لقطع) ألرضية)

في) لتصميم

م2 جبهش)

 لبقشرية
 ملسشحة) مل2 د)نزع)ملكيتهش

أسمشء) ملالكي ) ملفتفضي )

وعنشوينهم

أرض عارية2

غير محفظة

زكي الحاج محمد1595 م2

أرض عارية8

غير محفظة

ورثة ايت لحسن لحسن1400 م2

أرض عارية10

غير محفظة

واوزكيث محمد108 م2

أرض عارية11

غير محفظة

ايت باعزى رشيد238 م2

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأزيالل في 3 جمادى اآلخرة 1444 )27 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : بدر الدين ناجح فوزي.

 ستدر ك)خطإ)وقع)بشلج2يدة) ل2سمية)عدد)6 26)بتشريخ)

6)ربيع) ألول)   6 ) )أكتوب2)))2)() لصفحتش ) 6 6)و)6526

بدال)من):

في  صادر   2385.22 رقم  ملول  أيت  جماعة  مجلس  لرئيس  قرار 

...............................

7ق2أ):

في  صادر   2365.22 رقم  ملول  أيت  جماعة  مجلس  لرئيس  قرار 

...............................
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ق2 ر)رقم) ).22))م.د)صشدر)في)2 )من)رجب)   6 )6))ربف 27) )2))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطعقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بتحديد  املتعلق   86.15 رقم  التنظيمي  القانون  على  اطالعها  بعد 

شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، املحال إليها بمقت�ضى 

رسالة السيد رئيس الحكومة، املسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة 

في 26 يناير 2023، وذلك من أجل العت في مطابقته للدستور ؛

رئيس  السيد  بها  أدلى  التي  الكتابية  املالحظات  االطالع على  وبعد 

الحكومة، املسجلة باألمانة العامة املذكورة في 8 فبراير 2023 ؛

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة في امللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شععان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

في  الصادر  م.د   70/18 رقم  الدستورية  املحكمة  قرار  على  وبناء 

6 مارس 2018 ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طعق القانون ؛

أوال)-)ريمش)7تبلق)بشالختصشص):

على  الثانية  فقرته  في  ينص  الدستور،  من   132 الفصل  إن  حيث 

أن القوانين التنظيمية، قعل إصدار األمر بتنفيذها، تحال إلى املحكمة 

الدستورية للعت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه املحكمة 

مختصة للعت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور ؛

ثشنيش)-)ريمش)7تبلق)بشإلج2 ء ت) ملتعبة)إلق2 ر) لقشنو ) لتنظيمي):

و85  األولى(  )الفقرة  و83  األولى(  )الفقرة   78 الفصول  إن  حيث 

)الفقرة األولى( من   27 )الفقرة األخيرة( و134 من الدستور، واملادة 

التوالي،  على  تنص  الدستورية،  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

على  البرملان  وألعضاء  الحكومة  »لرئيس  أنه:  على  خاصة،  بصفة 

مجل�ضي  »ألعضاء  أنه:  وعلى  القوانين.«،  باقتراح  التقدم  حق  السواء 

البرملان وللحكومة حق التعديل...«، وعلى أنه: »ال يمكن إصدار األمر 

الدستورية املحكمة  تصرح  أن  بعد  إال  التنظيمية،  القوانين  بتنفيذ 

بتنفيذ  األمر  إصدار  يمكن  »ال  أنه:  وعلى  للدستور.«،  بمطابقتها 

من   132 الفصل  أساس  على  دستوريته  بعدم  التصريح  تم  مقت�ضى 

الدستورية  املحكمة  قرارات  تقعل  ال   . تطعيقه...  وال  الدستور،  هذا 

وجميع  العامة  السلطات  كل  وتلزم  الطعن،  طرق  من  طريق  أي 

أنه: »يحول نشر قرار املحكمة  الجهات اإلدارية والقضائية.«، وعلى 

الدستورية القا�ضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي...للدستور 

دون إصدار األمر بتنفيذ القانون التنظيمي...« ؛

وحيث إنه يستفاد من مجموع األحكام املستدل بها، أن املحكمة 

الدستورية، ملا صرحت بموجب قرارها 70/18 املومإ إليه أعاله، وعلى 

النحو املقرر في منطوقه، بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي 

رقم 86.15 للدستور، في الصيغة التي عرضت به على املحكمة آنذاك،  

ولم تقض بفصل تلك املواد عن مجموع النص املعروض، حال ذلك 

دون إصدار األمر بتنفيذه، مما ال يمكن معه االعتداد بأثر اإلجراءات 

التي اتععت سابقا، من أجل إقراره، بل تعين، ترتيعا ألثر قرار املحكمة 

التنظيمي  القانون  بشأن  التشريعية  املعادرة  معاشرة  الدستورية، 

املذكور واتعاع اإلجراءات املقررة دستورا، لوضعه من جديد ؛

وحيث إن مدى املعادرة التشريعية، املتاح، بشأن القانون التنظيمي 

املعروض على نظر هذه املحكمة، وهو نص جديد تععا ملا سعق بيانه، 

ال ينحصر في ترتيب أثر قرار املحكمة الدستورية على نص سعق لها 

العت فيه، أو في مجرد مالءمة مقتضيات سعق لها أن صرحت بعدم 

مطابقتها للدستور، بل يشمل، من بين صور أخرى، إمكانية استحداث 

عدم  أو  بمطابقتها  املحكمة  صرحت  التي  محل  جديدة  مقتضيات 

في  يتقيد املشرع،  تلك املقتضيات، وال  أو تعديل  للدستور،  مطابقتها 

ثالثة،  بضوابط  إال  املعروض،  التنظيمي  بالقانون  عالقة  ذلك،  كل 

يقصر  أو  التنظيمي  للقانون  املوضوعي  النطاق  يتعدى  ال  أن  أولهش، 

عن التشريع فيه، على النحو املقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة 

االمتثال  ضرورة  وثشنيهش،  الدستور،  من   133 الفصل  من  األخيرة 

ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 134 من الدستور، مما يقت�ضي من 

املشرع مالءمة املقتضيات املصرح بعدم دستوريتها  مع قرار املحكمة 

ومنطوقا،  تعليال  املطلقة  لحجيته  امتثاال  املوضوع،  في  الدستورية 

وثشلثهش، التقيد باتعاع اإلجراءات التي أقرها الدستور لوضع مشاريع 

القوانين التنظيمية ؛

وفي   48 الفصل  من  األولى  الفقرة  في  ينص  الدستور  إن  وحيث 

املجلس  امللك  »يرأس  أنه:  على  خاصة،  بصفة  منه،  الفصل 49 

الوزاري...«، وعلى أنه: »يتداول املجلس الوزاري في القضايا والنصوص 

التالية : ... - مشاريع القوانين التنظيمية؛...« ؛

 ملحكمة) لدستورية
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ترابطها  في  بها،  املستدل  الدستور  أحكام  من  يستفاد  إنه  وحيث 

برئاسة  امللك  جاللة  خص  ملا  الدستور،  أن  أولى،  من)جهة) وتكاملها، 

املجلس الوزاري، رام ضمان إشراف جاللته ورئاسته لعملية التداول 

بشأن مسائل، تتخذ شكل قضايا ونصوص، ذات طعيعة استراتيجية 

في حياة األمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب 

أن  ثشنية،  ومن)جهة) الدستورية،  الكتلة  بناءات  في  الدستور،  أحكام 

بشأن  أمره،  إليه  أف�ضى  ما  إلى  ينتهي  القرار  التخاذ  مسار  التداول 

القضية أو النص املتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم 

لعروض أو معطيات، يعقى ذا طعيعة إخعارية وممهدة التخاذ القرار، 

وال يقوم مقام ما استقر عليه تداول املجلس الوزاري، بشأن القضية 

من  امللك  جاللة  يصدره  ما  مقام  يقوم  ال  كما  املدروس،  النص  أو 

تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا 

والنصوص املتداول بشأنها في املجلس الوزاري، ومن)جهة)ثشلثة، أن 

منطوق الفصل 49 استعمل، فيما يخص املسائل التي يتداول بشأنها 

في املجلس الوزاري مصطلحي »القضايا« و »النصوص«، مما يستفاد 

على  التنظيمية،  القوانين  مشاريع  حالة  في  ينصب  التداول  أن  منه 

مشاريع  إيداع  معاشرة  يجوز  ال  أنه  ر ببة،  جهة) ومن) نصوص، 

القوانين التنظيمية، أي تلك املتأتية من املعادرة التشريعية للحكومة، 

باألسعقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في املجلس 

الوزاري، وأن مفهوم التداول ال يتوقف عند مجرد تقديم معطيات 

إلى  في كليته وشموليته،  بشأن النص املعروض، بل ينصرف املفهوم 

اتخاذ املجلس الوزاري لقرار بشأنه ؛

الوزاري  املجلس  أشغال  بيان  على  االطالع  من  يعين  إنه  وحيث 

املنعقد بالرباط، تحت رئاسة جاللة امللك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 

)4 يونيو 2019(، من)جهة، أن النقطة األولى منه انصبت على تقديم 

قرار  على  القانونية  األثار  ترتيب  حول  عرضا  العدل  وزير  »السيد 

بشأن   2018 مارس   6 في  الصادر   70/18 رقم  الدستورية  املحكمة 

وإجراءات  شروط  بتحديد  املتعلق    86.15 رقم  التنظيمي  القانون 

الثانية  النقطة  ومن)جهة)أخ2ى، أن  الدفع بعدم دستورية قانون«، 

من بيان األشغال املتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت املصادقة عليها 

من قعل املجلس، املعنونة كما يلي: »II- صادق املجلس على النصوص 

التالي بيانها«، ال تتضمن مشروع القانون التنظيمي املعروض ؛

وحيث إن نفس املعطيات وردت في العالغ الذي تاله السيد الناطق 

املشار  الوزاري  املجلس  أشغال  بشأن  امللكي  القصر  باسم  الرسمي 

إليه ؛

وحيث إنه يعين من باقي وثائق امللف، أن مشروع القانون التنظيمي 

في  النواب  مجلس  مكتب  لدى  باألسعقية  إيداعه،  تم  املعروض، 

النصوص  مشاريع  قائمة  ضمن  وروده  عدم  رغم   ،2022 فبراير   16

التي صادق عليها املجلس الوزاري ؛

التنظيمي  القانون  مشروع  إيداع  يتعين  كان  ما  إنه،  وحيث 
املعروض، باألسعقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجل�ضي 
البرملان بشأنه، قعل استكمال أمر التداول في املشروع املذكور من قعل 

املجلس الوزاري ؛

القانون  إلقرار  املتععة  اإلجراءات  تكون  لذلك،  تععا  إنه،  وحيث 
التنظيمي املعروض غير مطابقة للدستور ؛

لهذه) ألسعشب):

التنظيمي  القانون  إلقرار  املتععة  اإلجراءات  بأن  تصرح   - أوال)
رقم 86.15 املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 

قانون، غير مطابقة للدستور ؛

ثشنيش)- تأمر بتعليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، 
وبنشره في الجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 
30 من رجب 1444 )21 فبراير 2023(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

ععد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     أحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن ععد الصادق.

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

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

ق2 ر)رقم) ).28))و.ب)صشدر)في)2 )من)رجب)   6 )6))ربف 27) )2))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطعقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، 
التي يطلب فيها السيد وزير العدل من املحكمة الدستورية التصريح 
»بني  املحلية  االنتخابية  بالدائرة  املنتخب  شد،  أحمد  السيد  بتجريد 
مالل« )إقليم بني مالل(  في االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، 
من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله 
خالل  ارتكابه  بسبب  مالل  بني  جماعة  مجلس  وعضوية  رئاسة  من 
رئاسته للمجلس املذكور أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها 
العام، وذلك تطعيقا ألحكام  العمل ومنافية ألخالقيات تدبير املرفق 

املادة 11 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

وبـناء علـى الدسـتور، الصـادر بتـنـفـيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شععان 1432 )29 يوليو 2011( ؛
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باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

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

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

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طعق القانون ؛

حيث إن املادة 11 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، 
تنص على أنه »يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تعين 
أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة االنتخاب، وبعد انصرام 
األجل الذي يمكن أن ينازع خالله في االنتخاب، أو كل شخص يوجد 
خالل مدة انتدابه في إحدى حاالت عدم األهلية لالنتخاب املنصوص 
التجريد  الدستورية  املحكمة  تثبت  التنظيمي...  القانون  هذا  في  عليها 

من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل....« ؛

املذكور، تنص،  التنظيمي  القانون  السادسة من  املادة  إن  وحيث 
 في بندها الثاني وفي فقرتها الثالثة، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه

ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب : »األشخاص الذين صدر 
في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصعح نهائيا بمقت�ضى حكم 
املذكور، القرار  في  الطعن  في حالة  به،  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة   مكتسب 

فيه؛«،  الطعن  دون  العزل  قرار  في  الطعن  أجل  انصرام  بسبب  أو 
وعلى أنه : »ال توقف طلعات إعادة النظر ... ترتيب اآلثار على األحكام 
األهلية  فقدان  عليها  يترتب  التي  به  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة  املكتسعة 

االنتخابية.« ؛

وحيث إنه يعين من وثائق امللف أن :

 2020 3 فبراير  - املحكمة اإلدارية بالدار العيضاء أصدرت، بتاريخ 
تحت عدد 137 في امللف رقم 2020/7107/1 حكما يق�ضي بعزل 
مالل  بني  جماعة  مجلس  ورئاسة  عضوية  من  شد  أحمد  السيد 
للقوانين  مخالفة  أفعاال  املذكور  للمجلس  رئاسته  خالل  الرتكابه 
املرفق  تدبير  ألخالقيات  ومنافية  العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

العام ؛

- محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2020 

بتأييد  ق�ضى   1959 عدد  قرارا   2020/7212/12 رقم  امللف  في 

الحكم االبتدائي املذكور ؛

- الغرفة اإلدارية )القسم األول( بمحكمة النقض، أصدرت، بتاريخ 

القرار   ،2021/1/4/26 امللف اإلداري رقم  في   2022 15 ديسمبر 

رقم 1/1652، يق�ضي برفض طلب الطعن املقدم من طرف السيد 

أحمد شد في شأن القرار االستئنافي السالف ذكره ؛

وحيث إن قرار عزل السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس 

ال�ضيء  لقوة  مكتسب  حكم  بمقت�ضى  نهائيا  أصعح  مالل  بني  جماعة 

القانون  من   11 املادة  ألحكام  تطعيقا  معه،  يتعين  مما  به،  املق�ضي 

من  القانون،  بحكم  تجريده،  النواب  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 

العضوية بمجلس النواب ؛

لهذه) ألسعشب):

عضو  صفة  من  شد  أحمد  السيد  تجريد  بإثعات  تصرح   - أوال)

الشاغر  املقعد  لشغل  جزئية  انتخابات  إجراء  مع  النواب،  بمجلس 

تطعيقا  مالل(،  بني  )إقليم  مالل«  »بني  املحلية  االنتخابية  بالدائرة 

ألحكام املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

ثشنيش)- تأمر بتعليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 

في  وبنشره  املعني،  الطرف  وإلى  النواب  مجلس  رئيس  السيد  وإلى 

الجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

30 من رجب 1444 )21 فبراير 2023(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

ععد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     أحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن ععد الصادق.

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

لطيفة الخال.     الحسين اععو�ضي.     محمد علمي.     خالد برجاوي.
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نظشم)موظفي) إلد ر ت) لبشمة

نصوص)خشصة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان

م2سوم)رقم)226.)).))صشدر)في)68)من)رجب)   6 )9)ربف 27) )2)) 

مع) بشلبالقشت) وتنظيم) لوز رة) ملكلفة) بتحد7د) ختصشصشت)

 لبفملش .

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصل 90 منه ؛ 

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015( ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم  وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

كما   ، للوزارات  العامين  الكتاب  بوضعية  املتعلق   )1993 أبريل   29(

وقع تغييره وتتميمه ؛

1418 صفــر   10 فـــي  الصـــادر   2.97.364 رقــم  املـرســوم   وعلى 

)16 يونيو 1997( املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية، كما وقع 

تغييره ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 11 من رجب 1444 

)2 فبراير 2023(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تناط بالوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، مع مراعاة االختصاصات

املسندة إلى القطاعات الوزارية األخرى واملؤسسات والهيئات املعنية، 

املهام التالية :

- تمثيل الحكومة باستمرار داخل البرملان ؛

- مواكعة عمل مجل�ضي البرملان وتتعع نشاطهما الدبلوما�ضي ؛

- تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ؛

السياسة  املعنية،  الوزارية  القطاعات  مع  بتنسيق  إعداد،   -

غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  بجمعيات  املتعلقة  الحكومية 

الحكومية املهتمة بقضايا الشأن العام، والسهر على تتعع تنفيذها 

في مجال اختصاص الوزارة ؛

املهتمة  املدني  املجتمع  وجميعات  الحكومة  بين  العمل   تنسيق   -

على  والسهر  الحكومية،  غير  واملنظمات  العام  الشأن  بقضايا 

تعزيز حكامتها ومواكعتها للقيام باألدوار املنوطة بها ؛

بالشأن  املهتمة  والجمعيات  الهيئات  مع  التعاون  عالقات  ربط   -

البرملاني وبقضايا الشأن العام ؛

والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  مع  التعاون  عالقات  ربط   -

بتنسيق مع املصالح املختصة بالوزارة املكلفة بالشؤون الخارجية ؛

- تتعع نشاط البرملانات الجهوية والدولية ؛

مع  الوزارة  اختصاص  مجال  في  التعاون  عالقات  وتقوية  ربط   -

مع  بتنسيق  األجنبية،  بالدول  املماثلة  الحكومية  القطاعات 

املصالح املختصة بالوزارة املكلفة بالشؤون الخارجية.

املادة 2

تشتمل الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، باإلضافة إلى ديوان 

الوزير، على إدارة مركزية  تتألف من :

- الكتابة العامة ؛

- مديرية العالقات مع البرملان ؛

- مديرية العالقات مع املجتمع املدني ؛

- مديرية املوارد والدراسات ونظم املعلومات.

املادة 3

 يمارس الكاتب العام الصالحيات املسندة إليه بموجب املرسوم املشار

إليه أعاله رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993(.

املادة 4

تتولى مديرية العالقات مع البرملان، القيام باملهام التالية :

الدورات  أثناء  واملراقعة  التشريع  مجال  في  البرملان  أشغال  تتعع   -

وخارجها ؛

- القيام بكل ما يلزم لتيسير عمل الحكومة داخل البرملان ؛
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- تتعع جلسات تقييم السياسات العمومية ؛

بخصوص  املعنية،  الوزارية  القطاعات  مختلف  مع  التنسيق   -

مشاريع ومقترحات القوانين املودعة لدى البرملان ؛

- التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل 

املراقعة املطروحة أمام البرملان ؛

- ضعط األسئلة الشفوية والكتابية ألعضاء مجل�ضي البرملان، وإعداد 

مشروع جدول زمني لإلجابة عنها ؛

- تتعع عمل مجل�ضي البرملان ونشاطهما الدبلوما�ضي ؛

- تتعع نشاط البرملانات الجهوية والدولية ؛

العحث  ومراكز  الجامعات  مع  وتعاون  شراكة  عالقة  ربط   -

والدراسات في املجاالت ذات الصلة باختصاص املديرية ؛

- ربط عالقات التعاون مع الهيئات الوطنية املهتمة بالشأن البرملاني ؛

- إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالبرملان.

املادة 5

تتولى مديرية العالقات مع املجتمع املدني، القيام باملهام التالية :

بأدوار  للنهوض  تنفيذية  ومخططات  أفقي  عمل  برنامج  إعداد   -

جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية املهتمة بقضايا 

والعمل  الجمعوية،  الحكامة  العام وتقوية قدراتها وتعزيز  الشأن 

على تتعع تنفيذها ؛

املجتمع  وجمعيات  العام  القطاع  بين  الشراكة  تطوير  على  العمل   -

تقرير  وإعداد  وتعزيز حكامته،  العمومي  بالتمويل  والنهوض  املدني، 

سنوي حول هذه الشراكة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

بتأهيل وتطوير قدرات جمعيات املجتمع  الكفيلة  التدابير  اتخاذ   -

املدني ؛

الجمعوي  للعمل  املؤطرة  القانونية  املنظومة  تطوير  في  اإلسهام   -

والتطوع التعاقدي وللديمقراطية التشاركية واملشاركة املواطنة، 

وفي التحسيس بهذه املنظومة ؛

التشريع  وفق  التشاركية  الديمقراطية  آليات  تفعيل  في  اإلسهام   -

الجاري به العمل ؛

- تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز العحث والدراسات وتطوير 

التعاون الدولي في املجاالت ذات الصلة باختصاص املديرية.

املادة 6

باملهام  القيام  املعلومات،  ونظم  والدراسات  املوارد  مديرية  تتولى 

التالية :

- تدبير املوارد البشرية للوزارة ؛

- السهر على إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتكوين 

املستمر وتنفيذها ؛

- إعداد مشروع امليزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛

وتدبير  املنقولة،  وغير  املنقولة  الوزارة  ممتلكات  وصيانة  تدبير   -

املشتريات على صعيد الوزارة ؛

- إنجاز دراسات وأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة ؛

والبرامج  األجهزة  وصيانة  والشعكات  املعلوماتية  األنظمة  إدارة   -

والتطعيقات املعلوماتية ؛

- السهر على التطوير املعلومياتي وإدارة قواعد املعلومات ؛

- السهر على تطوير أنشطة وآليات التواصل واالرتقاء بها ؛

النصوص  وفق  الوزارة  لعمل  واألرشفة  التوثيق  بعمليات  القيام   -

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- اإلسهام في عمليات االرتقاء باألعمال االجتماعية لفائدة موظفات 

وموظفي الوزارة.

املادة 7

تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها 

واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع البرملان 

واملالية  باالقتصاد  املكلفتان  الحكوميتان  السلطتان  عليه  تؤشر 

وبإصالح اإلدارة.

املادة 8

 ينسخ املرسوم رقم 2.12.585 الصادر في 18 من ربيع األول 1434

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2013 يناير   30(

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

املدني واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  قرار   يظل 

رقم 1407.13 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1434 )23 أبريل 2013( 

للمديريات  التابعة  واملصالح  األقسام  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد 

املركزية للوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، املتخذ 

 تطعيقا للمرسوم املذكور رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع األول 1434

وفق  تعويضه  أو  نسخه  يتم  أن  إلى  املفعول  ساري   )2013 يناير   30(

مقتضيات هذا املرسوم.
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املادة 9

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، والوزير 

الناطق  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزيرة  الحكومة،  باسم  الرسمي 

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

املكلف بالعالقات مع البرملان،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : مصطفى بايتاس.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

الوزارة املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

بشالستثمشر)و لتقشئية للوزي2) ملنتدب)لدى)رئيس) لحكومة) ملكلف)  ق2 ر)

من ((6 في) صشدر) رقم) ).98 )  وتقييم) لسيشسشت) لبمومية)

جمشدى) آلخ2ة)   6 )69)7نش27) )2)()بتحد7د)ا2وط)وإج2 ء ت)

من) لدرجة) ألولى) مهند�سي) لدولة) توظيف) معشر تي) وب2 مج)

بوز رة) الستثمشر) من) لدرجة) ألولى) و ملهندسي ) ملبمشريي )

و لتقشئية)وتقييم) لسيشسشت) لبمومية.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم معاريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم  وعلى 

املهندسين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن   )2011 سبتمبر   14(

تغييره  وقع  كما  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

وتتميمه، وال سيما املادتين 7 و 8 منه ؛

وبعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال 

الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األولى  الدرجة  من  الدولة  مهند�ضي  توظيف  معاراتا  تفتح 

الحكومية  للسلطة  بقرار  األولى  الدرجة  من  املعماريين  واملهندسين 

املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كلما دعت 

حاجيات املصلحة إلى ذلك.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

وإجراء  ومعالجتها  الترشيح  طلعات  إيداع  في  سيما  ال  املعاراة،  تنظيم 

االختعارات.

املادة 2

يتضمن قرار فتح املعاراة،وجوبا، ما يلي :

العلمية  الشهادات  سيما  وال  املعاراة،  في  املشاركة  شروط   -  1

واملهارات  الكفاءات  الحال،  اقت�ضى  وإن  املطلوبة،  والتخصصات 

العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

2 - تاريخ ومكان إجراء االختعارات ؛

3 - عدد املناصب املتعارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 

بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

4 - األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وكذا عنوان 

املصلحة املكلفة باستقعالها ؛

5 - الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، 

كلما كان ذلك في اإلمكان.

األقل،  على  يوما،   )15( عشر  خمسة  وجوبا،  القرار،  هذا  ينشر 

قعل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي  www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما يمكن 

تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.
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املادة 3

وجه  في  األولى  الدرجة  من  الدولة  مهند�ضي  توظيف  معاراة  تفتح 

طرف  من  املسلمة  دولة«  »مهندس  شهادة  على  الحاصلين  املترشحين 

املدارس أو املعاهد أو املؤسسات الجامعية الوطنية املؤهلة لتسليمها، 

أو إحدى الشهادات املحددة طعقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها 

العمل.

املادة 4

في  األولى  الدرجة  من  املعماريين  املهندسين  توظيف  معاراة  تفتح 

املسلمة  معماري«  »مهندس  شهادة  على  الحاصلين  املترشحين  وجه 

الشهادات  أو إحدى  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من طرف 

املحددة طعقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 5

بوابة  على  املعاراة  الجتياز  املقعولين  املترشحين  الئحة  نشر  يتم   

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma  وعلى املوقع اإللكتروني 

ويعتبر  العمومية،  السياسات  وتقييم  والتقائية  االستثمار  لوزارة 

عليهم  يتعين  االختعارات، حيث  الجتياز  استدعاء  بمثابة  النشر  هذا 

استخراج استدعاءاتهم من موقع وزارة االستثمار والتقائية وتقييم 

السياسات العمومية.

املادة 6

بينهم  من  األقل،  على  أعضاء،   )3( ثالثة  من  املعاراة  لجنة  تتألف 

رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية، من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى 

من الدرجة املتعارى بشأنها، ويختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم 

العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

ويمكن، عند االقتضاء، أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من خارج 

اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة 

في مواد االختعارات.

املادة 7

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

لكل لجنة من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

املادة 8

تشتمل املعاراتان على اختعارين كتابيين واختعار شفوي أو تطعيقي 

أو هما معا، تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها، كما يلي :

 ملبشمل ملدة الختعشر ت

 ختعشر)كتشبي)عشم : تحليل موضوع يتعلق بالسياسات العمومية 

في إحدى املجاالت املختلفة أو ذي صلة بالقطاع املعني.
2ثالث )3( ساعات

 ختعشر)كتشبي)خشص : موضوع أو أسئلة ترتعط بالقطاع املعني 

املرتعطة  املهنية  واملهارات  باملهام  أو  املطلوب  وبالتخصص 

بالوظائف املطلوب شغلها. 

3ثالث )3( ساعات

فيه  تناقش   : مبش  همش) أو) تطعيقي) أو) افوي)  ختعشر)

مختلفة، وقضايا  مواضيع  املترشح)ة(  مع  املعاراة   لجنة 

على  قدرته  مدى  تقييم  بهدف  تطعيقي  الختعار  تخضعه  أو 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتعطة بالدرجة املتعارى بشأنها.

ما بين 15 

و )30( دقيقة
4

في إطار هذه االختعارات املستوى  في املواضيع املطروحة  ويراعى 
املهام املطلوبة وكذا متطلعات ممارسة  التخصصات   العلمي وطعيعة 

أو الوظائف املرتعطة بالدرجة املطلوب شغلها.

املادة 9

وتعتبر   ،20 و   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختعار  كل  عن  تمنح 
إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 10

يتأهل الجتياز االختعار الشفوي أو التطعيقي أو هما معا املترشحون 
الحاصلون على معدل ال يقل عن 12 من 20 في االختعارين الكتابيين دون 

الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 11

عدد  حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املعاراة  لجنة  تحصر 
املناصب املتعارى بشأنها، والئحة االنتظار، مرتعين حسب االستحقاق، 
 ،20 12 من  من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 
12 املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  إقصائية،  نقطة  على  الحصول   دون 
من  28 في  الصادر   2.11.621 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم   من 

ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 12

ذلك  في  بما  نهائية،  بصفة  املقعولين  املترشحين  الئحة  عن  يعلن 
الئحة االنتظار، مع مراعاة مقتضيات املادة 11 أعاله، بقرار للسلطة 
الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، 
وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة  على  ينشر 
املوقع اإللكتروني للوزارة، ويعلق بمقر الوزارة وباألماكن التي أجريت 

بها االختعارات.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1444 )19 يناير 2023(.

اإلمضاء :  محسن الجزولي.
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بشالستثمشر) رئيس) لحكومة) ملكلف) لدى) للوزي2) ملنتدب) ق2 ر)
و لتقشئية)وتقييم) لسيشسشت) لبمومية)رقم) ).99 )صشدر)في)
6))من)جمشدى) آلخ2ة)   6 )69)7نش27) )2)()بتحد7د)ا2وط)
من) لدرجتي ) توظيف) ملتص2ري ) معشر تي) وب2 مج) وإج2 ء ت)
 لثشلثة)و) لثشنية)بوز رة) الستثمشر)و لتقشئية)وتقييم) لسيشسشت)

 لبمومية.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 
وتقييم السياسات العمومية،

بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 
2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم معاريات التوظيف  )25 نوفمبر 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 
املتصرفين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن   )2010 أكتوبر   29(
 املشتركة بين الوزارات، حسعما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 8

و 9 منه ؛

وبعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال 
الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح معاراتا توظيف املتصرفين من الدرجتين الثالثة والثانية بقرار 
السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

العمومية، كلما دعت حاجيات املصلحة إلى ذلك.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 
وإجراء  ومعالجتها  الترشيح  طلعات  إيداع  في  سيما  ال  املعاراة،  تنظيم 

االختعارات.

املادة 2

يتضمن قرار فتح املعاراة، وجوبا، ما يلي :

العلمية  الشهادات  سيما  وال  املعاراة  في  املشاركة  شروط   -  1
واملهارات  الكفاءات  الحال  اقت�ضى  وإن  املطلوبة،  والتخصصات 

العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

2 - تاريخ ومكان إجراء االختعارات ؛

3 - عدد املناصب املتعارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 
بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

4 - األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وكذا عنوان 
املصلحة املكلفة باستقعالها ؛

5 - الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، 
كلما كان ذلك في اإلمكان.

ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشر )15( يوما، على األقل، قعل 

بوابة  وعلى  وطنيتين،  صحيفتين  في  الترشيحات،  إليداع  أجل  آخر 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما يمكن 

تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

وجه  في  الثالثة  الدرجة  من  املتصرفين  توظيف  معاراة  تفتح 

الدراسات  في  اإلجازة  أو  اإلجازة  شهادة  على  الحاصلين  املترشحين 

طعقا  املحددة  الشهادات  إحدى  أو  املهنية،  اإلجازة  أو  األساسية 

للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 4

وجه  في  الثانية  الدرجة  من  املتصرفين  توظيف  معاراة  تفتح 

دبلوم  أو  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  على  الحاصلين  املترشحين 

الدراسات العليا املتخصصة أو املاستر أو املاستر املتخصص، أو إحدى 

الشهادات املحددة طعقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 5

بوابة  على  املعاراة  الجتياز  املقعولين  املترشحين  الئحة  نشر  يتم 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

ويعتبر  العمومية،  السياسات  وتقييم  والتقائية  االستثمار  لوزارة 

عليهم  يتعين  حيث  االختعارات،  الجتياز  استدعاء  بمثابة  النشر  هذا 

استخراج استدعاءاتهم من موقع وزارة االستثمار والتقائية وتقييم 

السياسات العمومية.

املادة 6

بينهم  من  األقل،  على  أعضاء،   )3( ثالثة  من  املعاراة  لجنة  تتألف 

رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية، من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى 

من الدرجة املتعارى بشأنها، ويختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم 

العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

ويمكن، عند االقتضاء، أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من خارج 

اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة 

في مواد االختعارات.

املادة 7

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

لكل لجنة من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
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املادة 8

تحدد  شفوي،  واختعار  كتابيين  اختعارين  على  املعاراتان  تشتمل   

مواضيعها ومددها ومعامالتها، كما يلي :

 ملبشمل ملدة الختعشر ت

 ختعشر)كتشبي)عشم : تحرير موضوع يتعلق بالسياسات العمومية 

في إحدى املجاالت املختلفة أو ذي صلة بالقطاع املعني.
2ثالث )3( ساعات

 ختعشر)كتشبي)خشص : موضوع أو أسئلة ترتعط بالقطاع املعني 

املرتعطة  املهنية  واملهارات  باملهام  أو  املطلوب  وبالتخصص 

بالوظائف املطلوب شغلها.

3ثالث )3( ساعات

 ختعشر)افوي : تناقش فيه لجنة املعاراة مع املترشح)ة( مواضيع 

وقضايا مختلفة بهدف تقييم  مدى قدرته على ممارسة املهام أو 

الوظائف املرتعطة بالدرجة املتعارى بشأنها.

 ما بين 15

و )30( دقيقة
4

في إطار هذه االختعارات املستوى  في املواضيع املطروحة  ويراعى 

املهام املطلوبة وكذا متطلعات ممارسة  التخصصات   العلمي وطعيعة 

أو الوظائف املرتعطة بالدرجة املطلوب شغلها.

املادة 9

وتعتبر   ،20 و   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختعار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 10

يتأهل الجتياز االختعار الشفوي املترشحون الحاصلون على معدل 

ال يقل عن 12 من 20 في االختعارين الكتابيين دون الحصول على نقطة 

إقصائية.

املادة 11

عدد  حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املعاراة  لجنة  تحصر 

املناصب املتعارى بشأنها، والئحة االنتظار، مرتعين حسب االستحقاق، 

 ،20 12 من  يقل عن  الحاصلين على معدل عام ال  املرشحين  بين  من 

12 املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  إقصائية،  نقطة  على  الحصول   دون 

من  28 في  الصادر   2.11.621 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم   من 

ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 12

يعلن عن الئحة املترشحين املقعولين بصفة نهائية، بما في ذلك الئحة 

االنتظار، مع مراعاة مقتضيات املادة 11 أعاله، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ينشر على بوابة 

اإللكتروني  املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل 

للوزارة، ويعلق بمقر الوزارة وباألماكن التي أجريت بها االختعارات.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1444 )19 يناير 2023(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.


